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Resumos 
 

 

SESSÃO 1  
AS REFORMAS NA LEGISLAÇÃO DO TRABALHO NA ARGENTINA E NO 

BRASIL: O ATAQUE AOS DIREITOS SOCIAIS 

Moderadora: Márcia de Paula Leite (UNICAMP) 

Resumo: A presente sessão tem como referência os estudos e discussões interdisciplinares 

realizadas no âmbito do Projeto temático: “Contradições do Trabalho no Brasil Atual: 

formalização, precariedade, terceirização e regulação”, coordenado pela Professora Márcia de 

Paula Leite, no qual seus pesquisadores, em diversos eixos temáticos, buscam elucidar os 

impactos das transformações atuais do capitalismo nas relações de trabalho. A pesquisa 

centra-se no tema das reformas da legislação trabalhista, propõe-se a aprofundar o debate 

sobre os efeitos dessas reformas já concretizadas e daquela em processo de concretização (caso 

do Brasil) para as relações de trabalho. A presente sessão busca comparar a realidade 

argentina com a brasileira. O caso argentino, apesar de suas diferenças e especificidades na 

forma como responde a esses impactos, apresenta similitudes em relação ao processo de 

desenvolvimento do capitalismo e ao conteúdo das reformas estruturais que impactam os 

direitos dos trabalhadores e as instituições públicas que atuam no mundo do trabalho. Nesta 

sessão coordenada, busca-se discutir a reforma trabalhista brasileira, dialogando-se com as 

similitudes e as diferenças com a Argentina, com o intuito de trazer elementos que permitam 

compreendê-las em profundidade, objetivando, assim, a reflexão sobre alternativas 

superadoras do quadro de aprofundamento das desigualdades e das inseguranças no mundo 

do trabalho hoje vivenciadas na América Latina. 

Palavras-Chave: Mundos do Trabalho; Reforma Trabalhista; América Latina. 

 

REFORMA LABORAL: ANÁLISIS DEL CASO ARGENTINO 

Andrea Del Bono (CONICET/ISCyA-UNAJ) 

Resumo: El octubre de 2017, el gobierno del presidente Mauricio Macri, presentó en el 

Congreso un Proyecto de Ley, sobre Reforma Laboral.  Tras varios intentos fallidos de 

imponer una Reforma Laboral que ha sido frenada por la movilización popular, el gobierno 

de Cambiemos intenta actualmente darle aprobación parlamentaria de manera fragmentada.  

En términos generales, los distintos Proyectos presentados hasta el momento, representan 

un cambio en las relaciones de fuerzas que enmarcan la relación capital-trabajo en Argentina. 

Se trata de una contra reforma, porque en materia de derechos sociales y laborales, implica 

un retroceso y el desconocimiento de las conquistas de los trabajadores. La exposición 

analizará las circunstancias que atraviesa actualmente la Reforma Laboral en Argentina, a 

través del análisis de entrevistas, de la prensa periódica y de la propia letra de los distintos 

Proyectos de Ley. 

Palavras-Chave: Argentina; Reforma Trabalhista; Direitos Sociais. 

 

OS CAMINHOS DA RESISTÊNCIA À REFORMA TRABALHISTA NO 

BRASIL E NA ARGENTINA E O PAPEL DO MOVIMENTO SINDICAL 

Marilane Oliveira Teixeira (CESIT-UNICAMP) 
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Resumo: Os ataques aos direitos do trabalho se intensificaram neste último período com o 

avanço das doutrinas liberalizantes na maior parte da América Latina e do mundo.  Esse 

processo indica uma forte articulação entre as reformas laborais regressivas e reacionárias 

que se promovem em cada país, com um projeto político mais global de desregulamentação e 

flexibilização das relações de trabalho marcado por uma forte hegemonia do neoliberalismo 

em escala global. Frente à forte ofensiva neoliberal o movimento sindical brasileiro e 

argentino vem ensejando várias estratégias de resistência à implementação da reforma 

trabalhista. Na Argentina o seu andamento foi barrado por iniciativa dos movimentos sociais, 

especialmente do movimento sindical. No Brasil, a despeito das lutas, mobilizações e greves 

estas não foram suficientes para barrar e o projeto foi aprovado em julho de 2017. Frente a 

esse novo cenário quais são estratégias sindicais para coibir a sua implementação e seu 

potencial de reversão. Que lições podemos tirar da experiência Argentina e quais são os 

caminhos de resistência a serem construídos. No Brasil as negociações coletivas se colocam 

como uma das alternativas de resistência, entretanto, o processo de enfraquecimento e 

fragilização do movimento sindical se constitui em um obstáculo a ser superado. Nosso 

propósito é organizar um balanço dos primeiros seis meses de implementação da reforma 

seus obstáculos e desafios.  

Palavras-Chave: Reforma Trabalhista; Sindicatos; Direitos Sociais. 

 

A REFORMA TRABALHISTA NO MUNDO: A REALIDADE BRASILEIRA 

Magda Barros Biavaschi (CESIT-UNICAMP) 

Resumo: A presente apresentação visa analisar os impactos das reformas em alguns países 

no papel e funcionamento dessas instituições públicas, com foco na Justiça do Trabalho e no 

aumento ou não da judicialização dos conflitos trabalhistas brasileira. Busca-se, a partir dos 

dados obtidos, trazer elementos que mais bem permitam analisar as consequências dessas 

alterações. Para tanto, destaca-se a similitude dos argumentos utilizados pelos que as 

defendem e as promessas que acompanharam seus processos de aprovação, bem como suas 

falácias. Apresenta-se, em linhas gerais, o conteúdo delas bem como os dados de 

judicialização. Desta forma, analisa-se os conteúdos das reformas trabalhistas similares à 

brasileira aprovadas em outros países e seus impactos no funcionamento do sistema de 

Justiça. Como são países que têm sistemas diferentes e especificidades que dificultam a 

elaboração de estudos comparativos, apresentam-se levantamentos que evidenciam se houve 

ou não aumento no número de ações a partir das reformas efetivadas. Para tais objetivos, o 

foco do artigo é um levantamento não exaustivo das reformas efetivadas na Argentina, Chile, 

Brasil, México, Espanha, Itália e Reino Unido nas últimas décadas, destacando-se as datas 

de aprovação, os principais argumentos e aspectos e certos pontos de similitude e de 

divergência em relação à brasileira. Ainda, a partir dos dados obtidos para esses países, 

abordaram-se alguns pontos referentes às instituições públicas e à judicialização. Esses 

dados são constituídos principalmente de relatórios disponibilizados pelo sistema judicial de 

cada país, publicados em suas páginas de internet, e de bibliografias específicas sobre o tema 

da reforma trabalhista, sendo que a diversidade da estrutura legal de cada região colocou 

barreiras às comparações entre elas. Daí a opção pelo levantamento de dados, visando a 

evidenciar as múltiplas realidades existentes no âmbito internacional. Essas diversidades, 

no entanto, não impediram que se tomasse conhecimento dos dados, buscando-se relatar o 

impacto dessas alterações as quais, em todos os lugares, visaram a reduzir o papel do Estado 

como agente fiscalizador e aplicador das normas públicas de proteção ao trabalho. 

Palavras-Chave: Reforma Trabalhista; Mundos do Trabalho; Realidade internacional. 
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OS IMPACTOS INICIAIS DA REFORMA TRABALHISTA SOBRE O 

MOVIMENTO SINDICAL NO BRASILEIRO 

Jose Dari Krein (UNICAMP) 

Resumo: A reforma tem a finalidade de reforçar a tendência de ampliar a liberdade de as 

empresas poderem gerir a força de trabalho de acordo com as suas necessidades, o que implica 

em uma redução regulação pública do trabalho, em que o papel do Estado - em particular das 

instituições públicas do trabalho (Justiça do Trabalho e Ministério Público do Trabalho) – na 

definição das condições contratação, uso e remuneração do trabalho é explicitamente 

reduzido. Ao mesmo que introduz a prevalência do negociado sobre o legislado e uma lógica 

de descentralização das negociações coletivas que permitem aos atores sindicais estabelecer 

regras e normas que se sobrepõe ao que está estabelecido em lei em diversos elementos 

centrais da relação de emprego. Ou seja, para efetivar um padrão de regulação do trabalho, 

se faz necessário fragilizar o papel do Estado, das instituições públicas da área do trabalho e 

o movimento sindical. Perry Anderson já chama atenção que a viabilizar a hegemonia de uma 

sociedade neoliberal duas instituições – as que detêm poder de estabelecer limites ao mercado 

autorregulado – são duramente atacadas na última parte da década de 1970. Como a reforma 

está em vigor a pouco tempo (6 meses aproximadamente), os seus impactos na organização 

sindical, nas negociações coletivas, na representatividade, nas formas de financiamento, nas 

estratégias de ação e articulação com outros movimentos sociais somente serão captadas no 

tempo. No entanto, como os efeitos são bastante diretos, é importante acompanhar as 

estratégias de enfrentamento da reforma por parte do movimento sindical. Assim, o objetivo 

do artigo é analisar os impactos iniciais da reforma trabalhista sobre o movimento sindical 

no Brasil, destacando os pontos de continuidade e ruptura com as suas ações desde anos 1990, 

quando os conteúdos da presente reforma começam a ganhar dimensão no cenário político 

brasileiro. 

Palavras-Chave: Reforma trabalhista; movimento sindical; Impactos. 

 

O JUDICIÁRIO E A REFORMA TRABALHISTA: A PERDA DE DIREITOS 

ANTES DAS REFORMAS 

Alisson Droppa (UNICAMP) 

Resumo:O Brasil aprovou recentemente a chamada reforma trabalhista, que, na prática, 

flexibiliza grande parte dos fundamentos do direito do trabalho consagrados na Consolidação 

das Leis do Trabalho de 1943 e o parlamento Argentino analisa atualmente uma reforma do 

código do trabalho de 1976. Ocorre que antes da aprovação dos referidos códigos legais a 

Suprema Corte de ambos os países já apontava a emergência de um posicionamento favorável 

à flexibilização da legislação trabalhista. A presente apresentação analisa a partir de 

processos trabalhistas que tramitaram nas referidas cortes a tendência da flexibilização da 

legislação social antes mesmo do parlamento de ambos os países aprovarem a nova legislação 

com foco principalmente na terceirização.  

Palavras-Chave: Reforma Trabalhista; Flexibilização; Poder Judiciário. 

 

SESSÃO 2 

TRABALHADORES E SINDICATOS NA DITADURA CIVIL-MILITAR I 

Resumo: Sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema 

“trabalhadores e sindicatos na ditadura civil-militar” 
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TRABALHADORES E SINDICATOS DE JUIZ DE FORA NA JUSTIÇA DO 

TRABALHO: LUTA E RESISTÊNCIA OPERÁRIA FRENTE AOS 

AUTORITARISMOS DA DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA (1964-

1974) 

Paulo Henrique Silveira Damião (UFJF) 

Resumo: Esta proposta de comunicação, fruto de uma pesquisa de mestrado em andamento, 

busca dar luz à atuação dos trabalhadores e sindicatos em Juiz de Fora (MG), durante a 

ditadura civil-militar, nos anos que vão de 1964 a 1974. A principal questão colocada é, então, 

se havia atuação dos sindicatos e dos trabalhadores nesses anos iniciais da ditadura. A 

escolha da cidade se deu pela importância que a mesma teve nos desdobramentos do golpe de 

1964 - e posteriormente -, tendo em vista a extensa estrutura de espionagem e repressão que 

procurou minar as ações dos sindicatos e dos trabalhadores. Quanto à delimitação temporal, 

percebe-se, de início, um certo apagamento da classe trabalhadora e de suas organizações 

representativas no conjunto de análises mais recentes sobre o período, principalmente se 

levarmos em consideração o pós-golpe de 1964 e os dez anos subsequentes. Dialogando, então, 

com os estudos do que ficou conhecido como “paradigma da agência” dos trabalhadores, esta 

pesquisa busca colocar de lado o apagamento e a passividade relegados aos trabalhadores, 

dando protagonismo às suas experiências e às suas lutas frente à um regime de exceção, que 

retirou direitos, perseguiu e torturou os operários. Desse modo, procura-se evidenciar que o 

movimento operário e sindical esteve atuando em defesa dos direitos da classe trabalhadora. 

Tem-se, como hipótese para este estudo, a Justiça do Trabalho como um dos espaços 

utilizados pelos trabalhadores e pelos sindicatos na luta por direitos durante o período 

estudado, sendo, inclusive, considerada como um mecanismo de resistência ao regime civil-

militar e às políticas adotadas (SILVA: 2010; CORREA: 2016). A partir da Justiça do 

Trabalho, especificamente dos dissídios coletivos impetrados por sindicatos de trabalhadores 

de Juiz de Fora, busca-se perceber os impactos dos autoritarismos de Estado nas relações de 

Trabalho de Juiz de Fora. Com essa perspectiva, serão analisadas as políticas econômicas dos 

governos militares, os direitos trabalhistas que foram alterados no pós-64 e o aparato 

repressivo montado, refletindo sobre como essas três grandes questões impactaram 

diretamente os trabalhadores. A presente pesquisa já apresenta alguns resultados parciais. 

Através de dados encontrados nos processos trabalhistas, consegue-se perceber que ocorreu 

uma expressiva elevação do custo de vida da cidade, motivada, principalmente, pela inflação 

e pelo arrocho salarial praticado a partir de 1964. Com relação à repressão, por meio do 

relatório da CMV-JF e de depoimentos de sindicalistas, percebe-se o quanto a classe 

trabalhadora foi alvo dos mecanismos de repressão. Já quanto aos direitos trabalhistas, a 

partir de 1964 tornou-se comum a decretação de leis que visaram controlar, por exemplo, os 

dissídios coletivos e o poder normativo da Justiça do Trabalho, a exemplo da Lei n. 4.725, de 

13 de julho de 1965, que estabeleceu normas para o processo dos dissídios coletivos.  

Palavras-Chave: Ditadura, Trabalhadores e sindicatos, Justiça do Trabalho. 

 

OS TRABALHADORES E O GOLPE CIVIL-MILITAR NO AMAZONAS 

(1961-1964) 

César Augusto Bubolz Queirós (UFAM)  

Resumo: Ao golpe civil-militar de 1964 se sucedeu uma intensa perseguição aos 

trabalhadores e a seus sindicatos. Lideranças sindicais foram presas, sindicatos foram 

fechados ou sofreram intervenção. Tal ação acabou por desarticular uma intensa mobilização 

que há décadas vinha sendo articulada pelos trabalhadores que, passo a passo, conquistavam 

seu espaço no cenário político e atuavam como agentes da vida pública, interferindo de 
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maneira efetiva nos rumos da política brasileira. Destacamos em nossa breve introdução a 

importância dessa atuação em momentos chave de nossa história recente ao mencionar a 

mobilização que garantiu a posse de Jango, a luta pela formação de um gabinete nacionalista, 

a defesa das reformas de base, a luta pelo plebiscito que colocou fim ao regime 

parlamentarista e a resistência do CGT à ameaça de decretação do estado de sítio no mês de 

outubro de 1963. Nesse sentido, pretendemos compreender de que modo ocorreu o 

protagonismo dos trabalhadores e de suas associações no estado do Amazonas, buscando 

identificar as principais associações de trabalhadores e analisar seu envolvimento nesses 

momentos marcantes de nossa história política. Com isso, pretendemos fazer uma análise 

dos momentos que antecederam o golpe civil-militar de 1964 a partir da perspectiva das 

classes trabalhadoras e de suas associações, procurando identificar os principais sindicatos e 

suas lideranças, analisar sua atuação nesses momentos e compreender os impactos do golpe 

sobre a estrutura sindical amazonense. 

Palavras-Chave: Trabalhadores; Golpe Civil-Militar; Sindicatos. 

 

ENTRE A ESTABILIDADE E O FGTS: TRABALHADORES/AS DA 

INDÚSTRIA DO CALÇADO DE NOVO HAMBURGO NA JUSTIÇA DO 

TRABALHO (1968-1979) 

Micaele Irene Scheer (UFRGS) 

Resumo:A proposta de comunicação pretende refletir de modo geral sobre a luta por direitos 

dos trabalhadores e trabalhadoras na indústria calçadista de Novo Hamburgo na Justiça do 

Trabalho (JT), durante a Ditadura Civil-Militar, com enfoque na criação do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Novo Hamburgo é uma cidade gaúcha do Vale do Rio 

dos Sinos, conhecida como “Capital do Calçado” e que nos anos 1970 viveu um período de 

grande expansão no volume de calçados produzidos para o mercado externo, principalmente 

os Estados Unidos da América, o que resultou em mudanças nas relações e processos de 

trabalho. Para tanto, serão apresentados e analisados alguns dados quantitativos sobre os 

processos trabalhistas destacados junto ao acervo do Memorial da Justiça do Trabalho TRT4, 

contemplando as particularidades desse campo de luta. Esses dados e a bibliografia sobre o 

tema foram fundamentais para a escolha metodológica de considerar a Estabilidade e o FGTS 

como aspectos pertinentes para uma análise mais atenta, pois a criação do Fundo é 

apresentada como uma das principais medidas do governo em relação aos mundos trabalho. 

O objetivo é problematizar o impacto dessa medida junto aos patrões e trabalhadores; a 

aceitação ou não do FGTS a partir da Opção; as tensões criadas pelos empregadores para 

pressionar seus funcionários a filiarem-se ao Fundo e a resistência dos estáveis. Compreender 

quais eram as estratégias que as partes usavam defronte à Justiça para reverter as situações 

consideradas injustas; e quais eram os usos dos valores destinados aos operários em um 

contexto de arrocho salarial. Essas questões serão desenvolvidas a partir da análise 

qualitativa de processos trabalhistas e de matérias do Jornal NH, com aporte em referencias 

teóricos-metodológicos da História Social. O objetivo é contribuir para um maior 

conhecimento das experiências dos trabalhadores durante a Ditadura Civil-Militar, na qual 

homens e mulheres que viviam da sua força de trabalho resistiram de diferentes formas aos 

avanços governamentais contra os seus direitos, pressionando os patrões no cotidiano fabril, 

além de negociar e lutar por seus direitos na Justiça do Trabalho. 

Palavras chaves: Ditadura Civil-Militar, Justiça do Trabalho, Experiência. 

 

NARRATIVAS DE GÊNERO NO PROCESSO DE PROLETARIZAÇÃO 

DURANTE A DITADURA MILITAR BRASILEIRA 
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Beatriz Goncalves Dos Santos (PUC/RJ) 

Resumo: Esta comunicação tem por objetivo analisar as experiências individuais e coletivas 

de mulheres universitárias proletarizadas durante a Ditadura Militar brasileira. A pesquisa 

busca entender as relações de gênero estabelecidas desde o âmbito familiar, passando pela 

universidade, militância nas fábricas até as práticas de torturas sofridas no momento de suas 

prisões. Esta apresentação se propõe, também, a entender o processo de proletarização como 

forma de resistência contra a Ditadura Militar e seus efeitos dentro da vida de cada mulher 

analisada, bem como compreender as fronteiras entre o movimento estudantil e operário, a 

partir do olhar das mulheres estudantes jovens de classe média para os mundos do trabalho 

fabril. Além disso, será de grande importância apresentar a agenda de pesquisa para a 

dissertação, como um caminho em relação ao mundo fabril e a militância feminina dentro do 

contexto de repressão política.  

Palavras-Chave: Gênero; Proletarização; Ditadura Militar. 

 

 

SESSÃO 3  
TRABALHADORES E SINDICATOS NA DITADURA CIVIL-MILITAR II 

Resumo: Sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema “trabalhadores 

e sindicatos na ditadura civil-militar”. 

 

“SER MULHER, SER OPERÁRIA”: REALIDADE E RESISTÊNCIA DAS 

TRABALHADORAS NO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 

INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 

ELÉTRICO DE CAMPINAS E REGIÃO EM 1984  

Gabriela Costa da Silva (UFSM) 

Resumo: O presente trabalho visa investigar e refletir, fundamentado no materialismo 

histórico e dialético, a partir do conceito de Trabalho em Marx, os reflexos da condição de “ser 

mulher, ser operária” na participação desse grupo no Movimento Sindical no âmbito do “novo 

sindicalismo”, em 1984. Em fins da década de 1970, o Movimento Operário Brasileiro, 

caracterizado por uma retomada de ampla mobilização da classe trabalhadora e 

independência em relação ao Estado Ditatorial. Naquele contexto, o Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Campinas 

e Região, criado em 1948, fez uso de Boletins como um modo de divulgação e de propagação 

das ideias da Instituição. Nessa perspectiva, com objetivo de identificar movimentos de 

resistência das trabalhadoras da categoria e diminuir as lacunas existentes na historiografia, 

sobretudo, no que se refere à história das mulheres no mundo do trabalho, durante o processo 

de redemocratização do País, os boletins produzidos e distribuídos pelo Sindicato no ano de 

1984, assim como dois depoimentos orais feitos com trabalhadoras sindicalizados da época, 

foram analisados através dos pressupostos da análise de conteúdo e da historiografia sobre a 

força de trabalho feminina no Brasil. A partir disso, foi possível identificar a 

participação/resistência da força de trabalho feminina da categoria nas reivindicações que 

marcaram o período na região de Campinas, terceiro maior conglomerado de trabalhadores 

da metalurgia do País, haja vista as várias referências sobre a participação efetiva desse 

grupo nas mobilizações que marcaram o contexto do “novo sindicalismo”. Com base na análise 

das fontes, as categorias elencadas foram: equiparação salarial, direito à creche e valorização 

da mão de obra feminina. Assim, tendo em vista a seleção de tais categorias, foi possível 

caracterizar os boletins e os depoimentos orais como fontes que retratam a participação da 
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força de trabalho feminina da categoria nas reivindicações. Justifica-se o referido recorte 

temporal e temático em razão das lacunas existentes na historiografia; sobretudo, no que se 

refere à história das mulheres no mundo do trabalho durante o processo de redemocratização 

do País. O presente trabalho tem por objetivo central verificar as principais reivindicações 

das trabalhadoras da categoria dos metalúrgicos, mecânicos e de material elétrico, no ano de 

1986, no âmbito do “novo sindicalismo”. 

Palavras-Chave: “Novo Sindicalismo”, História das Mulheres, Mundos do Trabalho no 

Brasil. 

 

“QUANDO VELHOS PERSONAGENS VOLTARAM À CENA”: O 

SINDICATO DOS SAPATEIROS DE NOVO HAMBURGO/RS E O 

ENQUADRAMENTO DA MEMÓRIA 

Evandro Machado Luciano (UFRGS) 

Resumo: O presente estudo faz parte de uma pesquisa voltada para a história social do 

trabalho, com enfoque na cidade de Novo Hamburgo/RS e na categoria de sapateiros/as do 

município, entre os anos de 1974 e 1979. Todavia, ao longo deste trabalho, o pesquisador tem 

se deparado com uma narrativa padronizada acerca do, assim denominado, velho 

sindicalismo, ou seja, aquele modelo de sindicato presente no Brasil até o final dos anos 1970 

e início dos anos 1980. A partir de três entrevistas, balizadas pela História Oral, com 

militantes do “novo sindicalismo”, foi possível perceber uma memória enquadrada de 

militantes sindicais anteriores aos de sua época. Esse modelo contrastivo forneceu muitas 

das bases discursivas do novo sindicalismo, conforme outros estudos já trataram; mas, no 

entanto, resta entender como a relação “velho - novo” foi experimentada por aqueles sujeitos 

que entraram para a memória oficial do novo sindicalismo como “assistencialistas” e 

“pelegos”. Pretende-se também colocar em pauta o papel da categoria de sapateiros, a 

amplitude da luta de classes na cidade e as reais possibilidades de intervenção no Sindicato 

dos Sapateiros de Novo Hamburgo, sobretudo a partir da greve de 1979, que influenciou mais 

da metade dos/as sapateiros/as da região. Tendo isto por base, torna-se compreensível a 

referência (nada sutil) do título ao clássico estudo de Éder Sader - Quando novos personagens 

entraram em cena. Por esse motivo, intenta-se tensionar o papel dos velhos personagens no 

interior de um conflito complexo, como foi o dos mundos do trabalho na ditadura civil-militar 

brasileira. A fim de propor uma discussão passado-presente em relação aos sindicatos e suas 

bases, o estudo aqui exposto objetiva tensionar o discurso oficial de que apenas com o “novo 

sindicalismo” as bases teriam participação na luta contra a ditadura civil militar. Partindo 

da redução de escalas de análise, a cidade de Novo Hamburgo torna-se um local privilegiado 

para tal trabalho, já que nos anos de 1970 consolidou-se como pólo industrial de referência 

internacional e consagrando-se como Capital Nacional do Calçado (feminino), tornando-se 

local de diversas disputas por melhorias dentro e fora das fábricas.. Além disso, poucos são 

os estudos da região que privilegiam a agência da classe trabalhadora, e menos ainda os que 

enfocam o período em questão. Por fim, é importante ressaltar que o trabalho apresentado 

neste simpósio faz parte de uma dissertação de mestrado em andamento, não apresentando, 

portanto, conclusões, mas antes, integrando-se às discussões existentes. A pesquisa tem apoio 

financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e é 

desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS).  

Palavras-Chave: Sindicalismo; Sapateiros; Ditadura Civil-Militar.  
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BIOGRAFIA COLETIVA DOS DIRIGENTES DO SINDICATO DOS 

METALÚRGICOS DO ABC ENTRE AS DÉCADAS DAS 1970 E 1980 

Gustavo Herthel Nascimento (USP)/Kimi Tomizaki (USP) 

Resumo: Esta comunicação trata dos resultados de uma pesquisa sobre os dirigentes do 

Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (SMABC) entre 1972 e 2002, mais precisamente, de uma 

biografia coletiva desse grupo de lideranças operárias. Essa pesquisa, que se apoia em um 

banco de dados com mais de 140 sindicalistas, cujos dados individuais foram coletados em 

diferentes fontes (questionários, entrevistas, análise documental da imprensa sindical, 

arquivos do SMABC e dos arquivos do Deops) pode ser identificada menos como uma 

“prosopografia clássica” e mais precisamente como uma análise sociobiográfica, que combina 

o tratamento prosopográfico tradicional com uma leitura fina das trajetórias sociais, atenta 

aos “possíveis biográficos”, às estratégias de apresentação de si e às práticas militantes. A 

abordagem sociobiográfica permite interrogar a maneira como determinados habitus 

encontram as condições de sua realização, de seu florescimento em uma dada lógica social e 

política, o que só pode ser operado por meio da reconstituição e comparação de histórias 

sociais e individuais, portanto, da articulação entre a abordagem coletiva e a escala singular. 

Nessa comunicação, especificamente, discutiremos as especificidades das “gerações políticas” 

que compuseram a direção do SMABC entre os anos 1970 e 1980, período no qual a entidade 

sofre uma importante inflexão política, alterando suas práticas e concepções do trabalho 

sindical e sua percepção do papel da classe operária, visto que a despeito da homogeneidade 

das origens sociais de suas lideranças, esse período produz destinos sociais e políticos muito 

diversos para o conjunto de sindicalistas. Em suma, entre os anos 1970 e 1980, houve uma 

mudança intensa da perspectiva do trabalho sindical no SMABC, que, em um primeiro 

momento, já revelava certo nível de combatividade e estreitamento da relação com a base 

representada, mas ainda com pouca clareza do antagonismo de classe que opõe trabalhadores 

e capitalistas, até um segundo momento marcado pela tomada de consciência do 

protagonismo que a classe trabalhadora pode exercer na transformação da sociedade, o que 

redundou na formação de um novo “modelo” de ação sindical e na consolidação das práticas 

do chamado “novo sindicalismo”. Os anos 1980 serão, por sua vez, marcados por intenso 

investimento voltado à formação do PT e da CUT e à expansão/ampliação do projeto político 

dessas duas organizações, seja por meio da disputa de cargos eletivos, seja pela organização 

de chapas que disputaram a direção de outros sindicatos para compor a chamada “base 

cutista”. Nesse contexto, diferentes modalidades de carreiras políticas são gestadas no 

interior do SMABC a partir das especificidades das trajetórias militantes e de trabalho desses 

sindicalistas. 

Palavras-Chave: Sindicato dos Metalúrgicos, ABC Paulista, Biografia Coletiva. 

 

SESSÃO 4 
MUNDOS DO TRABALHO, HISTÓRIA GLOBAL E CONEXÕES 

TRANSNACIONAIS 

Resumo: sessão comporta por comunicações individuais envolvendo o tema “Mundos dos 

Trabalho, História Global e Conexões Transnacionais” 

    

UMA HISTÓRIA DO ABOLICIONISMO NO MUNDO ATLÂNTICO: 

LIVRES DE COR E ESCRAVOS NA LUTA POR CIDADANIA E CONTRA A 
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ESCRAVIDÃO, DAS COLÔNIAS CARIBENHAS À FRANÇA 

METROPOLITANA (1830-1848) 

Letícia Gregorio Canelas 

Resumo: Podemos dizer que existe atualmente um amplo conhecimento sobre a atuação de 

africanos e afrodescendentes, livres e escravizados, nos processos que desestabilizaram o 

escravismo nas Américas e no Caribe entre os séculos XVIII e XIX. Contudo, apenas nas duas 

últimas décadas as experiências, as ações e a importância dos livres de cor e escravos nos 

movimentos abolicionistas, que alimentaram as vias ideológicas e pragmáticas para o fim da 

escravidão moderna, têm recebido uma atenção mais acurada dos historiadores e 

historiadoras. Como afirma Manisha Sinha, em sua obra recente The Slave’s Cause: a history 

of abolition (2016), “a resistência dos escravos, e não o liberalismo burguês, está no coração 

do movimento abolicionista”. Nesta comunicação, pretendo contribuir com este debate, 

apresentando algumas evidências sobre a atuação de afrodescendentes livres e escravizados 

nas Antilhas Francesas (sobretudo Martinica), durante a Monarquia de Julho (1830-1848), 

nas duas últimas décadas de escravidão nas colônias francesas. Neste período, o 

abolicionismo se revigorou e ganhou força na França, mas os atores negros geralmente são 

quase invisibilizados na historiografia que aborda tal processo histórico. No entanto, existem 

indícios que apontam a importância essencial da comunicação entre libertos e escravos das 

Antilhas Francesas e abolicionistas negros franco-caribenhos que viviam na Metrópole. Os 

primeiros informavam os últimos sobre os abusos da classe senhorial branca nas colônias, 

fomentando propostas pragmáticas para, primeiramente, uma abolição gradual, mas que logo 

se reverteria em uma demanda incisiva na direção de uma abolição imediata da escravidão, 

quando esta proposição parecia inviável até mesmo para os abolicionistas franceses mais 

radicais da década de 1830. 

Palavras-Chave: Caribe Francês, Abolicionismo, Resistência Escrava. 

  

EM DEFESA DA “RAÇA LATINA” E PELA EXCLUSÃO DA “POPULAÇÃO 

NEGRA” – APONTAMENTOS SOBRE PROJETOS DE IMIGRAÇÃO DE 

TRABALHADORES DE PORTO RICO PARA O BRASIL NOS ANOS 1890 

Ana Flávia Magalhães Pinto (UNB)  

Resumo: Interessada na investigação sobre experiências de liberdade negra no Brasil e em 

Porto Rico a partir de questionamentos caros à história transnacional, esta comunicação tem 

como objeto os debates e as resoluções acerca do conteúdo do Projeto n. 48, apresentado à 

Câmara Legislativa do Estado de São Paulo em 1892, pelo deputado Álvaro de Carvalho, a 

fim de promover a imigração de trabalhadores porto-riquenhos para o país sul-americano. No 

início da década de 1890, ao passo que as estimativas apontavam o Brasil como líder na 

produção de café no mundo, as ilhas de Porto Rico e Cuba, dispondo de área bem menor, 

ocupavam a quarta posição no ranking. Atento a este fato, bem como previdente quanto aos 

riscos da introdução “quase que unicamente de um elemento colonizador”, Álvaro formulou a 

proposta que previa a intermediação da Sociedade Promotora de Imigração para o ingresso 

de 40 mil colonos naturais de Porto Rico na indústria agrícola do estado. A esse respeito, 

apoiadores do projeto, consideravam uma vantagem a vinda de “20 a 30 mil famílias de bons 

cultivadores de café, fumo e açúcar, sem nenhum dos perigos de aclimatação e com as virtudes 

da raça latina, porque são homens sóbrios, pacíficos, trabalhadores e inteligentes”. Além da 

proximidade em relação ao clima e à cultura agrícola, a “identidade de raça” entre a população 

local dos dois lugares seria um ponto positivo. Os opositores, no entanto, chamavam atenção 

para o fato de que, “entre os habitantes daquela ilha, contavam-se pretos e homens de cor”. 

Para isso, uma solução seria usar os “meios [disponíveis] de vedar a entrada em nosso país 
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dessa pequena parte da população de Porto Rico, sem que esse fato impeça a introdução de 

imigrantes descendentes de brancos de origem europeia”. Ou ainda: “A população negra de 

Porto Rico [...] não é aquela mesma que pode nos causar terrores, porquanto não é a população 

negra africana”. Após algumas rodadas de discussão em 1892, a proposta foi emendada e 

retirada a referência direta aos trabalhadores porto-riquenhos. O debate seria retomado em 

1895, por meio de um projeto encaminhado pela Comissão de Agricultura, Colonização e 

Imigração daquela casa. Dessa vez, incluía-se uma ampla lista de países europeus e 

americanos. Para o último caso, previam-se canadenses e cidadãos de Porto Rico. Ao ser feita 

a discussão, mais uma vez houve ressalva a Porto Rico, atentando-se justamente para a 

exclusão dos “homens de cor”. De tal sorte, em diálogo com pesquisas recentes sobre liberdade 

e cidadania negra no Brasil e em Porto Rico, esses dois projetos são utilizados nesta 

comunicação como linhas condutoras para uma reflexão sobre racialização, racismo, 

identidade nacional e mercado de trabalho no pós-abolição, no mundo atlântico da segunda 

metade do século XIX. 

Palavras-Chave: Pós-Abolição, Racismo, História Transnacional. 

  

WILLIAM CHANDLESS NA AMAZÔNIA: MUNDOS DO TRABALHO E 

CULTURA MATERIAL INDÍGENA EM PERSPECTIVA 

TRANSNACIONAL 

Antonio Alexandre Isidio Cardoso (USP) 

Resumo: William Chandless, geógrafo membro da Royal Geographical Society (RGS), 

aportou em terras amazônicas em 1861. O viajante guardava o objetivo de decifrar os 

meandros e levantar mapas de rios, somando seus esforços aos vários outros 

empreendimentos "topográficos" que se espalhavam em áreas de interesse de investimentos 

de bandeira britânica. Chandless, além de mapear a presença de cachoeiras, pedras, praias 

e igapós, produziu reflexões sobre os mundos do trabalho sobre a cultura material de povos 

indígenas contatados durante seus percursos de viagem. Ao escrutinar cursos d'água, o 

viajante também mapeou fluxos econômicos do interior amazônico, informando-se com seus 

remeiros e guias, registrando interessantes aspectos do caráter relacional de agentes dos 

mundos do trabalho da floresta. Acompanhando os itinerários do inglês na Amazônia, o 

presente trabalho tem por objetivo auscultar suas leituras sobre as trocas e os fluxos de bens 

manufaturados entre os indígenas do rio Purus, caminho fluvial que foi minuciosamente 

mapeado pelo viajante. Serão analisados aspectos da dinâmica internas da frente de 

expansão em direção ao rio, que trazia, além de viajantes e cientistas estrangeiros, 

mercadorias importadas que se imbricavam às redes de trocas interétnicas, espraiadas para 

além da fronteiras dos impérios.  

Palavras-Chave: Amazônia, William Chandless, Cultura Material Indígena. 

 

A AMAZÔNIA DE MANOEL DE SOUZA LOBO: MUNDOS DO TRABALHO 

NOS SERINGAIS E RELAÇÃO COM OS ÍNDIOS PARINTINTIN 

Davi Avelino Leal (UFAM)  

Resumo: O objetivo da comunicação é apresentar a relação entre o seringalista Manoel de 

Souza Lobo e os índios Parintintin, no rio Madeira (AM) nos anos finais do século XIX e início 

do XX. Considerado uma dos maiores seringalista do rio Madeira, Manoel Lobo ficou 

conhecido não apenas por ser dono de um dos mais famosos seringais da Amazônia, o seringal 

Três Casas, mas por ter incentivado, inclusive com aportes financeiros e logísticos, a chamada 

pacificação Parintintin. Uma parte da história dos Parintintin se confunde com a própria 
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história de Manoel Lobo. Ele mesmo, filho de português com uma “cabocla” de Uruapiara, 

possuía ligações afetivas com os índios que extrapolavam as relações propriamente de 

trabalho. Sobre essa relação foram produzidos vários relatórios técnicos e foram escritos pelo 

menos dois romances de maior circulação. Sua trajetória, narrada também pelos mencionados 

índios, revela a complexidade das fronteiras étnicas e as dinâmicas do mundo do trabalho na 

Amazônia. Nessa trama que se desenrolou no interior da Amazônia durante os anos de 

expansão da economia gomífera é possível desnudar processos ampliados que ligam os 

distantes seringais a contextos internacionais a partir de trajetórias individuais que as 

conectam. Nesse sentido, a proposta visa analisar os mundos do trabalho na Amazônia a 

partir de suas conexões transnacionais e apreender os processos mais amplos a partir dos 

jogos de escala que ligam o local ao global.  

Palavras-Chave: Amazônia, Manoel de Souza Lobo, Índios Parintintin. 

 

TRABALHO, RAÇA E POLÍTICA: O OLHAR NORTE-AMERICANO SOBRE 

O BRASIL NO CONTEXTO DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Alexandre Fortes (UFRRJ) 

Resumo: Dois fatores fizeram do Brasil um aliado estratégico para os Estados Unidos no 

contexto da Segunda Guerra Mundial: a posição geográfica decisiva para a defesa do 

"Hemisfério Ocidental" e o imenso potencial produtivo do país. Os trabalhadores brasileiros 

ocupavam lugar de destaque nessa aliança. A transformação da riqueza natural brasileira 

em capacidade efetiva de fornecimento de alimentos, matérias-primas vegetais e minerais 

para os aliados passava pelas mãos da nossa força de trabalho. A produção fabril do país, 

embora imensamente menor que a norte-americana, era a segunda mais importante do 

continente, com um potencial nada desprezível de contribuição para o esforço de guerra. A 

política trabalhista constituía elemento central na caracterização do regime político do 

presidente Getúlio Vargas diante dos grandes conflitos ideológicos que perpassavam o mundo 

nas décadas de 1930 e 1940, e, portanto, da avaliação sobre sua confiabilidade como aliado 

potencial ou efetivo. No início do Estado Novo, marcado pelo crescimento da influência 

econômica alemã e pela forte presença de militares e civis simpáticos às potências do Eixo na 

cúpula do governo, o fortalecimento do controle governamental sobre as organizações 

sindicais foi interpretado como um indicador adicional do distanciamento de Vargas em 

relação às democracias liberais. A partir de 1940, porém, quando o Brasil se torna um dos 

principais laboratórios do aprofundamento da Política de Boa Vizinhança, similaridades e 

convergências entre o corporativismo varguista e a versão mitigada pelo esforço de guerra do 

New Deal rooseveltiano passam a receber maior atenção, permeadas pela análise crítica 

sobre a efetividade da legislação trabalhista brasileira. Essas circunstâncias aguçaram o 

olhar das redes, então aceleradamente crescentes, constituídas pela diplomacia e pela 

inteligência norte-americanas em território brasileiro, para o registro e análise de diversas 

dimensões do mundo do trabalho no país. Essas redes produziram um fluxo considerável de 

documentos, que, cuidadosamente analisados e contextualizados, revelam facetas pouco 

conhecidas de uma grande diversidade de temas de grande interesse para a compreensão da 

realidade trabalhista do período. Nesta comunicação, faremos um contraponto entre a face 

pública e a face sigilosa desse olhar norte-americano sobre o trabalho no Brasil. 

Comentaremos inicialmente o lugar do trabalhador brasileiro na propaganda de guerra 

norte-americana, a partir de um exemplo de 1943, quando a aliança Brasil-Estados Unidos 

já estava consolidada. A seguir, analisaremos o lugar das questões relativas a classe e raça 

na documentação produzida por órgãos diplomáticos e de inteligência norte-americanos entre 

1940 e 1941, num momento em que uma intervenção militar norte-americana de larga escala 
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no Nordeste e no Norte do país se colocava como uma possibilidade palpável no horizonte, 

mas sua forma de efetivação ainda não estava totalmente definida.   

Palavras-Chave: Trabalho, Raça, Segunda Guerra Mundial. 

 

SESSÃO 5 
MULHERES NOS MUNDOS DO TRABALHO I 

Resumo: sessão comporta por comunicações individuais envolvendo o tema “Mulheres nos 

Mundos do Trabalho”. 

 

MULHERES NA FRONTEIRA, SÉCULO XVIII E XIX: ESTRUTURA 

AGRÁRIA, LEGISLAÇÃO E COR 

Laura Candian Fraccaro (Unicamp) 

Resumo: A história das regiões de fronteira, tanto geográfica quanto mercantil, no território 

brasileiro, é um tema amplamente estudado. Apesar de um número grande de trabalhos, há 

poucas pesquisas que reconhecem a participação das mulheres nas zonas de fronteiras, 

especialmente nos séculos XVIII e XIX. Essa comunicação tem como objetivo analisar a 

presença de mulheres na fronteira, o acesso à terra, à riqueza e a possibilidade de 

manutenção da propriedade na virada do século XVIII para XIX. Para tal, foi escolhido como 

estudo de caso a cidade de Campinas-SP, pois em pouco tempo a vila se transformou de uma 

pequena paragem de viajantes em uma das maiores produtoras de açúcar da Província nas 

primeiras décadas do século XIX, conjugando assim a fronteira geográfica e mercantil. Essa 

vila, poucas décadas após a sua fundação, tornou-se uma importante produtora de açúcar o 

que contribui para a transformação na estrutura agrária local, aumentando a concentração 

de terras nas mãos de grandes senhores de escravos. Dessa maneira, será possível analisar 

como as mulheres participaram desde o desmatamento de grandes áreas, na construção da 

vila, assim como na luta por terras, em defesa de suas posses contra o avanço das grandes 

propriedades açucareiras. No entanto, documentações sobre outras regiões do país também 

serão utilizadas com o intuito de demonstrar que o que aconteceu na vila de Campinas 

também teve lugar em outras partes. Faz-se necessário também analisar de que maneira a 

legislação e os costumes contribuíram para uma estrutura agrária excludente para as 

mulheres, principalmente às mulheres livres de cor. Utilizando a abordagem da micro-

história e o método da ligação nominativa de fontes, será possível analisar quem tinha acesso 

à propriedade, os significados do cultivo e da posse para as mulheres. São utilizados as Listas 

de População, processos de disputa de terras, registros de casamento e batismo e outros 

diversos documentos que possam auxiliar a reconstruir as vidas dessas mulheres. Em 

especial, o Registro de Bens Rústicos de 1818 que contém os proprietários da vila de 

Campinas foi exaustivamente cruzado com outras fontes com o objetivo de analisar quem 

eram as mulheres que possuíram terras – cor e tipo de cultivo – e qual a sua 

representatividade em relação a sociedade local.  

Palavras-Chave: Mulheres, Fronteira, Concentração de Riquezas. 

 

O TRABALHO FEMININO NOS SERINGAIS DO ACRE 

Aldemira Ferreira De Almeida (UFAM) 

Resumo: O intuito deste trabalho é ressaltar a contribuição feminina exercida nos trabalhos 

executados no interior de alguns seringais do Estado do Acre, situado ao sul da região norte 

do Brasil, através dos relatos obtidos por meio de entrevistas e conversas informais com 

trabalhadoras seringueiras, os quais evidenciam quais eram suas principais funções quando 
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residiam nos seringais entre os anos 1960 a 1980. Por meio de pesquisas em jornais, 

dissertações, teses e publicações acerca do trabalho feminino em seringais do Acre e através 

de narrativas orais colhidas em conversas informais e entrevistas com mulheres que durante 

determinados períodos em suas vidas executaram o corte e a coleta do látex, a fabricação 

artesanal da borracha, o cultivo de agricultura e a constituição e estabelecimento de famílias 

oriundas da região nordeste brasileira. A saga do nordestino na região norte tem especificado 

o trabalho nos seringais como exclusivamente masculino. Ainda que haja diversos escritos 

que retratam a mulher como parte integrante, poucos têm relatado com profundidade as 

questões sociais que abrangem integralmente a mulher como trabalhadora em seringais. É 

ainda pouco o que se conhece ou se menciona desse universo feminino nos seringais 

amazônicos. No período que abrange esta pesquisa, muitas mulheres permaneceram 

trabalhando nos mais longínquos seringais da região amazônica, quase sempre no 

anonimato. Em seringais da Amazônia Acreana, os acontecimentos vividos por essas 

mulheres foram intensos, sem reconhecimento, perigosos, com diversos danos à saúde por tão 

árduo labor e, de certa forma, especiais, pois a cada relato exposto é possível compreender o 

universo feminino com um olhar direcionado às suas experiências e anseios no mais íntimo 

de cada momento experimentado, vivenciando uma história presente, que permanece viva 

nos relatos e testemunhos de cada uma delas. A fala e o desabafo de algo vivenciado 

transformam-se em um documento crível para ser analisado, retratando a condição vivida 

por mulheres que trabalharam como seringueiras em funções consideradas especificamente 

masculinas, as narrativas retratam as consequências que o exaustivo trabalho deixou na vida 

e na saúde dessas mulheres. Quando um trabalho já foi executado não se vê a necessidade de 

expor tantos quantos o ajudaram a construí-lo, porém, faz-se necessário, nesse caso do 

trabalho em seringais, demonstrar que, além dos homens, muitas mulheres participaram 

dessa construção, essa vida de seringueiros, essa saga que retrata a vida e a vinda de famílias 

nordestinas para trabalhar na região norte do país.  

Palavras-Chave: Trabalho, Mulheres. 

 

GÊNERO E TRABALHO: AS OPERÁRIAS DA FÁBRICA RHEINGANTZ 

(RIO GRANDE, 1920-1968) 

Caroline Duarte Matoso (UFPel) 

Resumo: A industrialização, iniciada no Brasil na segunda metade do século XIX, acarretou 

em transformações na vida de milhares de pessoas que migraram do meio rural ao meio 

urbano para desenvolver sua vida laboral. Mulheres e crianças formaram os primeiros braços 

das fábricas, somando em 1872, cerca de 72% do operariado brasileiro (FRACARRO, 2016). 

A Fábrica Rheingantz, assim como ficou conhecida pelas (os) trabalhadoras (es) do município 

de Rio Grande (RS), foi a primeira empresa de tecidos a se instalar no Estado. Acompanhando 

a composição da mão de obra dos setores têxteis, as mulheres formaram o maior grupo da 

classe laboral da fábrica durante todo o seu período de funcionamento. As experiências dos 

sujeitos femininos no mundo do trabalho são marcadas por uma série de especificidades em 

relação ao masculino, na qual o gênero é uma categoria indispensável para pensarmos o 

processo de formação de classe. Esse trabalho tem como objetivo explorar as vivências das 

trabalhadoras na Fábrica Rheingantz, durante o período que antecede a criação da legislação 

referente ao trabalho feminino ao ano de fechamento da empresa: 1920 a 1968. Entendendo 

que o gênero não é apenas uma categoria gramatical, buscarei averiguar, através da 

metodologia de pesquisa de história oral e análise documental, quais cargos ocupacionais as 

trabalhadoras ocupavam, questão salarial, rotatividade e acidentes de trabalho. E, por fim, 

tecerei análises acerca da participação feminina no movimento operário do município de Rio 

Grande, através do estudo da Sociedade União Operária (SUO). Sendo a SUO a principal 
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entidade da classe riograndina, explorarei através do acervo da entidade e o jornal operário 

A lucta, o número de sindicalização feminina e a possível discussão de pautas referentes às 

trabalhadoras.  

Palavras-Chave: Gênero, trabalho, Fábrica Rheingantz. 

 

FEMINISMO E TRABALHO: AS REIVINDICAÇÕES DO GRUPO 

FEMINISTA GERMINAL E DO MOVIMENTO DE MULHERES SANTA-

MARIENSES (SANTA MARIA, 1981-1995) 

Paula Ribeiro Ciochetto (UFSM) 

Resumo: Na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, nas duas últimas décadas do século 

XX, houve a formação de dois coletivos feministas: o Grupo Feminista Germinal, que atuou 

de 1981 a 1986; e o Movimento de Mulheres Santa-marienses (MMS), entre os anos de 1988 

a 1995. Estes coletivos continham pautas do chamado feminismo de “segunda onda”, que 

além de reivindicarem direitos relacionados ao corpo, como o aborto, e lutando pelo fim da 

violência física e sexual contra as mulheres, reivindicavam a igualdade salarial, a conquista 

de creches públicas, o fim da dupla jornada de trabalho. Nesse sentido, esta comunicação 

pretende apontar de que forma as feministas expunham e articulavam as pautas trabalhistas 

relativas ao trabalho das mulheres. Sendo que seus encontros eram divulgados para a 

comunidade através do jornal “A Razão”, e realizavam a distribuição de panfletos e periódicos 

para a comunidade; o que compõe aqui, as fontes historiográficas que possibilitam relacionar 

as categorias de análise gênero e trabalho.  

Palavras-Chave: Feminismo, Trabalho, Reivindicações. 

 

SESSÃO 6 
MULHERES NOS MUNDOS DO TRABALHO II 

Resumo: sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema “Mulheres nos 

Mundos do Trabalho” 

 

LUTA DE MULHERES: O CASO IRACEMA E A LUTA DAS MULHERES 

POR CRECHES E LICENÇA MATERNIDADE NOS BANCOS 

Luciana Carlos Geroleti (UFSC) 

Resumo: A presente comunicação trata de um episódio conhecido no meio bancário como 

“caso Iracema”, ocorrido em 1981. Iracema Elizabeth Groth, bancária do banco Bandeirantes 

em São Paulo, denunciou, através de uma carta aberta publicada no jornal Folha Bancária, 

as transferências de setor e perseguições que sofreu no banco logo após o anúncio de sua 

gravidez. O caso adquiriu proporções nacionais, tendo ela concedido diversas entrevistas na 

TV como o programa Roda viva ao vivo e TV Mulher. A cobertura do caso rendeu o IV Prêmio 

Vladimir Herzog de Democracia de Direitos Humanos à Folha Bancária em 1982. O caso 

Iracema despertou também outras denúncias de bancárias e a situação de desrespeito que 

enfrentavam nos bancos. Através da análise do jornal bancária dos anos de 1981 e 1982, o 

que se pretende aqui é discutir como as mulheres lutaram para a efetivação de seus direitos 

no trabalho. 

Palavras-Chave: Mulheres, Direitos, Lutas. 
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O TEMPO DA INFÂNCIA: NARRATIVAS DE TRABALHADORAS 

DOMÉSTICAS 

Luísa Maria Silva Dantas (UFRGS) 

Resumo: Este trabalho se propõe a refletir sobre a heterogeneidade que compõe o mundo 

do trabalho e das infâncias. Com o enfoque no trabalho doméstico infantil narrado por meio 

de memórias e lembranças de duas trabalhadoras domésticas, oriundas do Norte e Nordeste 

do Brasil, e a ênfase nos seus tempos da infância. Resultado de uma etnografia da duração, 

por meio de entrevistas e observação participante junto às trabalhadoras, buscamos respeitar 

a agência dessas duas mulheres na maneira como concebem e (re)significam esta etapa da 

vida em meio às suas particularidades de raça, classe, gênero, geração e naturalidade. 

Palavras-Chave: Trabalho doméstico infantil. Narrativa biográfica. Interseccionalidade. 

 

EXPERIÊNCIAS E LUTAS DE TRABALHADORAS DOMÉSTICAS POR 

DIREITOS, PORTO ALEGRE (ANOS 1940 E 1950)  

Maurício Reali Santos (UFRGS) 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar algumas questões e resultados da 

dissertação de mestrado recentemente defendida no PPG em História da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, na qual busquei investigar as maneiras pelas quais as 

trabalhadoras domésticas ou que labutavam no que chamamos de fronteiras da 

domesticidade buscaram no Poder Judiciário espaços para lutarem por seus interesses e por 

aquilo que compreendiam serem seus direitos. Para isso, a pesquisa abarcou tanto conflitos 

ligados às relações de trabalho expressos em inquéritos policiais e na Justiça Comum quanto 

reclamatórias trabalhistas movidas por trabalhadoras domésticas que, embora tenham sido, 

de início, taxativamente excluídas do âmbito da Consolidação das Leis do Trabalho, buscaram 

na Justiça Trabalhista, então em construção, espaços para lutar por seus interesses e 

reivindicar direitos.   

Palavras-Chave: Trabalho Doméstico, Gênero, Direitos. 

 

“FUGIU PORQUE ERA MALTRATADA”: AÇÕES DE RESISTÊNCIAS E 

INSUBORDINAÇÃO DE CRIADAS/OS MENORES DE IDADE 

Natália Batista Peçanha 

Resumo: Em fins do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, o “problema” da 

menoridade emergia como um campo de interesse e de atuação de diversas instituições e 

saberes, sendo consolidada como um “problema social” “cristalizado na massa diversificada 

de crianças pobres passíveis de serem enquadradas em classificações que denotassem sua 

situação anormal frente a um modelo de infância e família”. Estas “crianças desvalidas” se 

viram como alvo de diferentes profissionais (médicos higienistas, policiais e instituições 

religiosas) e também como objeto de novas regulamentações. Isto em um momento em que 

havia preocupações em relação ao controle e à reformulação do espaço público, na necessidade 

de repressão à criminalidade, sobretudo em relação à vadiagem que estimulava a criação de 

diversos mecanismos de compulsão ao trabalho, como forma de contê-la. Neste cenário 

buscamos analisar as formas de resistência que menores de idade inseridas/os no serviço 

doméstico se utilizavam para driblar situações de violência e exploração vivenciadas nas 

relações de trabalho e convívio estabelecidas com suas/patroas/ões ou “tutores”. 

Palavras-Chave: Serviço doméstico, Menores de idade, Resistências. 
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OS EXCLUÍDOS DO BEM-ESTAR: IMIGRANTES E MULHERES NO 

FORDISMO BRITÂNICO (1948-1970) 

Thiago Romão de Alencar (UFF) 

Resumo: O pós-guerra britânico assistiu a uma profunda reforma da ossatura material do 

Estado daquele país, pautada nas mudanças econômicas ocorridas e nas necessidades do 

desenvolvimento capitalista do período. Central para esse rearranjo econômico e institucional 

era o papel racionalizador de um Estado de novo tipo, que apostava em certa planificação da 

economia visando garantir os investimentos, aquecer a economia e estimular os gastos 

públicos e privados. Este regime corporativista instaurado pautava-se em alguns 

pressupostos específicos, cujo principal deles era a relação com uma classe trabalhadora 

organizada em sindicatos dispostos a negociarem suas demandas no interior dos limites do 

sistema capitalista. No caso britânico, a questão tratada como primordial pelos governos 

trabalhista e conservador dizia respeito ao papel dos sindicatos no desenvolvimento da 

economia nacional. O argumento corrente era de que estes, para poderem realizar suas 

demandas salariais, deveriam fazê-lo de forma responsável e equilibrada, além de dar 

contrapartidas à economia nacional de modo a não corroer os lucros e reinvestimentos 

capitalistas, em prol de um pretenso interesse nacional comum. A espiral inflacionária e a 

baixa produtividade da economia britânica passaram a ter como bode expiatório o desenho 

das relações industriais na Grã-Bretanha e, consequentemente, os próprios sindicatos, vistos 

como principal entrave à saúde financeira do país. No entanto, no período do pós-Segunda 

guerra, os sindicatos incluíam em suas fileiras apenas metade da força de trabalho 

empregada. Onde estava e que grupos sociais compunham a outra metade não-sindicalizada? 

Qual a relação dessa expressiva fração da classe trabalhadora com os benefícios do chamado 

Estado de bem-estar social britânico? Como se dava sua inserção no mercado de trabalho de 

pleno emprego da época? E como era sua relação com os sindicatos da época, instituições 

características e fundamentais ao regime político do pós-guerra? Esse artigo buscará abordar 

a inserção do trabalho migrante e feminino no mercado de pleno emprego britânico entre 

1948 – quando, no evento-marco da imigração do pós-guerra na Grã-Bretanha, o navio 

cargueiro de guerra Windrush aportou em 22 de junho em Essex trazendo 492 imigrantes da 

Jamaica, Trinidad e Tobago e outras ilhas do Caribe – e 1970 – quando a ministra trabalhista 

do Emprego Barbara Castle promulgou o ato legislativo que demandava a igualdade de 

salário entre homens e mulheres no país. Dando especial atenção à relação desses grupos com 

a estrutura previdenciária e de benefícios sociais erguida no pós-1945, pretendemos alcançar 

uma maior compreensão do que significaram de fato as políticas de bem-estar social, os 

critérios que as estruturavam e a interação entre gênero, raça e classe na redefinição que o 

Estado de bem-estar impôs às relações familiares, à cidadania e à própria definição de 

trabalho assalariado. 

Palavras-Chave: Welfare State, Grã-Bretanha, Classe Trabalhadora 

 

SESSÃO 7 
ASSOCIATIVISMO, MUNDOS DO TRABALHO E PÓS-ABOLIÇÃO 

Resumo: sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema “Associativismo, 

Mundos do Trabalho e Pós-Abolição” 

 

TRABALHADORES LIVRES E ASSOCIATIVISMO NEGRO EM MINAS 

GERAIS NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX 

Jônatas Roque Ribeiro (UNICAMP) 



 

 

 32 

Resumo: A história social do trabalho produzida no Brasil tem passado por importantes 

transformações nos últimos anos. Abordagens, influências, diversidade na utilização de 

fontes, correntes e definições teóricas distintas têm marcado esse novo (ou atualizado) campo 

de estudos. Uma das promessas dessa renovação historiográfica é a inclusão dos 

trabalhadores negros na história social do trabalho. Trata-se de uma questão que vem sendo 

enfatizada por diversos autores nos últimos anos e alguns têm ido além da mera defesa dessa 

concepção, denunciando e chamando a atenção, justamente, para como os trabalhadores 

negros – principalmente durante a vigência da escravidão – continuam excluídos dos estudos 

da história do trabalho. A partir dessa renovação historiográfica, vários esforços têm sido 

feitos no sentido de minar a divisão que ainda impede o diálogo necessário entre os 

historiadores da escravidão e os estudiosos da história do trabalho. Nesse sentido, é possível 

reconhecer alguns caminhos trilhados pelas pesquisas mais recentes. Um deles diz respeito 

ao associativismo. O associativismo entre trabalhadores esteve presente desde o surgimento 

das primeiras práticas organizativas no século XVII. No Oitocentos, as associações poderiam 

ser marcadamente culturais, educativas, religiosas, sindicais, mutualistas ou abranger todas 

essas dimensões. O objetivo deste texto é investigar de que modos os trabalhadores negros e 

as suas práticas e espaços associativos contribuíram para a formação da classe trabalhadora 

no Brasil, especificamente no estado de Minas Gerais. A investigação se pautará num 

diversificado conjunto de fontes (atas e estatutos de associações variadas e imprensa) 

relacionado ao local e período em destaque – a cidade de Sabará, entre os anos de 1870 a 

1890. O recorte temporal em tela foi marcado pela derrocada do regime escravista. Por esse 

tempo, mais de oitenta por cento da população negra era formada por sujeitos juridicamente 

livres e libertos. Ainda assim, as relações de trabalho, de hierarquias e de poder abrigaram 

identidades sociais se não idênticas, ao menos similares àquelas que definiram as relações 

sociais na escravidão. Ou seja, em muitos casos a liberdade não significou o avesso da 

escravidão. Aqui procuro compreender o lugar social do trabalho e do trabalhador negro livre 

ou liberto numa sociedade marcada pelo escravismo. Particularmente, a intenção é entender 

se práticas e espaços associativos negros foram reconhecidos como símbolos de ruptura e 

mudança nesse contexto. Neste artigo, levanta-se a hipótese de que o associativismo negro 

nas décadas finais do século XIX comportou historicidades, experiências e interpretações da 

escravidão e da liberdade. Esses territórios sociais abrigaram múltiplas e complexas 

modalidades de inscrição social, que envolveram relações entre pessoas marcadas por 

identidades sociais variadas e onde os significados de liberdade, trabalho, cor e cidadania 

ganharam novos sentidos. 

Palavras-Chave: Escravidão e Liberdade, Trabalhadores Negros, Associativismo Negro. 

 

ASSOCIATIVISMO E EXPERIÊNCIA POLÍTICA DA POPULAÇÃO NEGRA 

EM CURITIBA (1870-1910) 

Pamela Beltramin Fabris (UFPR) 

Resumo: Esta proposta de comunicação tem como objetivo analisar espaços de 

sociabilidades cuja presença negra se fazia presente, caracterizando-se por locais de formação 

de distinções sociais e experiências políticas em Curitiba, capital do Paraná, entre as três 

décadas finais do século XIX e início do XX. A partir da historiografia produzida no âmbito, 

sobretudo, da História Social do Trabalho, trata-se de pensar na inserção e atuação política 

de parte da população negra num contexto em que a cidade começava a sentir o fortalecimento 

da industrialização, bem como identificar a presença destes na formação da experiência de 

organização dos trabalhadores locais. No que diz respeito a Curitiba, embora existam estudos 

que investiguem algumas organizações e práticas associativas no início do século XX, eles só 

o fazem lateralmente, sendo possível afirmar, portanto, que uma certa “cultura associativa”, 
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entendida enquanto forma de organização dos trabalhadores locais, ainda permanecem pouco 

conhecidas no âmbito regional. Nesses estudos existentes, a preocupação em analisar os 

mecanismos da “ideologia do trabalho”, a participação de imigrantes dentro dos movimentos 

ou a influência das correntes socialistas, anarquistas, anarcosindicalistas, acabou por não 

aprofundar a análise a respeito das formas de sociabilidade e de inserção social possibilitadas 

pelas associações. Trata-se de pensar nas potencialidades destes espaços para além de suas 

funções estabelecidas por estatutos, ou seja, eram locais constituídos por práticas, cuja 

análise pode propiciar o conhecimento da experiência de vida de trabalhadores, de suas 

formas de sociabilidade e solidariedade, de suas reivindicações e lutas oriundas das mais 

diversas pautas, mas, também marcado por disputas e contradições. Pretende-se ainda 

construir, ainda que de forma introdutória, trajetórias de atuação de homens negros que se 

tornaram lideranças na organização dos trabalhadores, identificando redes de sociabilidades 

construídas antes e depois da Abolição no Brasil, por meio do cruzamento de fontes, como 

documentações referentes a associações, irmandades, jornais, processes civis e criminais, 

além de documentações paroquiais e cartoriais. Pretende-se detectar também possíveis 

especificidades e limites de atuação destes na conjuntura curitibana, que ao mesmo tempo 

em que vivenciava um fortalecimento da organização dos trabalhadores também passava 

uma forte racialização. 

Palavras-chave: População Negra, Militância Operária, Curitiba. 

 

ESCOLAS DE TRABALHADORES: LUTAS PELA INSTRUÇÃO POPULAR 

E O PÓS-ABOLIÇÃO EM CURITIBA (1883-1917) 

Noemi Santos da Silva (Unicamp) 

Resumo: Esta proposta tem por objetivo discutir a busca por instrução por trabalhadores 

na capital do Paraná, pela lente das experiências de duas escolas noturnas fundadas em 

agremiações operárias: a Sociedade Protetora dos Operários e A Sociedade Operária 

Beneficente Treze de Maio. Ambas as associações foram fundadas e compostas 

majoritariamente por negros livres e libertos em Curitiba, respectivamente em 1883 e 1888, 

momento de transformações nas relações de trabalho e aumento dos índices de chegada de 

imigrantes europeus na cidade. O cenário afetava a concorrência por ocupações de trabalho 

no mais variados setores e incitava por estratégias de melhoria das condições, nas quais o 

acesso à instrução cumpria papel fundamental. A busca por escolas também estava 

relacionada à aquisição da cidadania política e correspondia aos ideais de moralidade e 

respeitabilidade defendidos nessas agremiações, especialmente para os grupos que saíam do 

cativeiro e visavam a superação das barreiras que se colocavam à aquisição e expansão de 

seus direitos. Defendemos que as experiências desses sujeitos com as escolas são janelas de 

acesso ao contexto de lutas dos trabalhadores negros no pós-emancipação e podem oferecer 

questões sobre a presença negra no movimento operário então organizado na cidade. O 

recorte realizado para esta comunicação faz parte de pesquisa de doutorado em andamento, 

que tem por objetivo a investigação das experiências escolares e associativas de escravizados, 

libertos e negros livres no Paraná, no final do século XIX e início do século XX. As fontes 

primordiais para essa análise são encontradas nos jornais do acervo da Hemeroteca Digital 

da Biblioteca Nacional e nas Atas das agremiações acima mencionadas.  

Palavras-Chave: Sociedades operárias, Instrução, Pós-abolição. 

 

"ERA COMO ESCRAVO, ERA EMPREGADO, MAS TINHA QUE 

TRABALHAR": ASPECTOS DO MUNDO DO TRABALHO DE UMA 
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CHARQUEADA NA VISÃO DOS TRABALHADORES/AS (JAGUARÃO, 

SÉCULO XX)" 

Allan Mateus Cereda (UFRRJ)  

Resumo: Esta proposta de comunicação é um desdobramento de meu trabalho de conclusão 

de curso, na qual estudei, principalmente, a partir de cinco entrevistas, o processo de 

industrialização, durante os anos 1950-1975, da charqueada São Domingos, em Jaguarão-

RS, a partir do que Ellen Wood chamou de situações de classe, referindo-se a perspectiva 

thompsoniana de pensar a luta de classes anterior as classes maduras. Após a conclusão da 

monografia pude realizar mais onze entrevistas que alteraram o olhar sobre aquele mundo 

do trabalho. Inicialmente com as entrevistas de quatro homens brancos foi invisibilizada as 

trajetórias de homens e mulheres negros/as, porém, com as novas entrevistas, sendo de duas 

trabalhadoras negras pude constatar outro mundo do trabalho: percebi a classe trabalhadora 

da charqueada/frigorífico como uma classe com diversidade de cor e gênero. Um dos capatazes 

de secção da charqueada, sr. Celestino – tão comentado em outras entrevistas –, só foi descrito 

como negro quando entrevistei sua filha, dona Aldamira. Foi relatada a “insubordinação” de 

trabalhadores brancos que atuavam sob chefia de sr. Celestino, não se tratava exatamente 

da sobreposição do conflito racial sobre o conflito de classe, pois o capataz não era o patrão, 

ainda que um trabalhador com algum privilégio, porém o conflito racial predominou sobre 

uma autoridade instituída pelos proprietários da empresa, situações de classe com diferentes 

tonalidades de pele. Nas narrativas destas duas trabalhadoras negras (Aldamira e Cibela) 

pude perceber os fortes vínculos parentais e de vizinhança para apoio mútuo da comunidade 

negra da charqueada. Ambas possuíam vínculos parentais com sr. Malaquias, trabalhador 

da charqueada e um dos fundadores do Clube Social Negro 24 de Agosto, fundado em 1918 

na cidade de Jaguarão. A necessidade de construção de redes de ajuda mútua diante das 

condições mais agudas de insegurança estrutural da população negra é uma das chaves 

explicativas para pensar esta questão. Dona Cibela compartilhou algumas estratégias de seu 

pai que foram fundamentais para a consolidação do “Clube 24”, como o apoio ao então 

proprietário da charqueada, “dr. Odilo”, em sua carreira política quando a população negra 

de Jaguarão não podia frequentar os “clubes dos brancos”, conquistaram a primeira sede do 

“Clube 24”. Nesta comunicação pretendo refletir sobre como a branquidade invisibiliza e 

exclui a população negra da memória dos trabalhadores, reforçando o paradigma da ausência. 

Posteriormente, debaterei aspectos do mundo do trabalho, a partir da interseccionalidade, ou 

seja, pensar as diferentes condições de vida de opressão e exploração a partir dos relatos de 

dona Cibela e dona Aldamira. E, finalmente, registrar e refletir algumas estratégias 

desenvolvidas por sr. Malaquias na construção do “Clube 24”, relacionando a comunidade 

negra da charqueada São Domingos com este importante espaço de sociabilidade e 

articulação política de negros/as de Jaguarão. 

Palavras-Chave: Situações de classe, Raça-classe-gênero, Clube social negro 24 de agosto. 

 

SESSÃO 8 
INTELECTUALIDADES NEGRAS, MUNDOS DO TRABALHO E PÓS-

ABOLIÇÃO 

Resumo: sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema 

“Intelectualidades Negras, Mundos do Trabalho e Pós-Abolição”. 

 

O EXEMPLO, UM JORNAL DO POVO: IMPRENSA, TRABALHO E 

RACIALIZAÇÃO NO PÓS-ABOLIÇÃO (PORTO ALEGRE, 1892-1911) 
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Melina Kleinert Perussatto (UFFS)  

Resumo: O jornal O Exemplo, inaugurado em Porto Alegre no final do ano de 1892 por um 

grupo de jovens homens negros, foi refundado em outubro de 1902, mais de cinco anos após 

seu fechamento, por um dos fundadores e por novos integrantes. Conforme algumas 

pesquisas, no avançar deste segundo momento, mais precisamente com o ingresso de 

militantes libertários na redação em 1908, o hebdomadário passou a ganhar feições operárias, 

ainda que se considerasse a importância da atuação precedente de um dos refundadores do 

periódico, o socialista Tácito Pires. Dentre os indícios dessa guinada, além dos novos 

integrantes e colaboradores e suas ideologias, a adoção do lema “jornal do povo” em 

substituição à “propriedade de uma associação”. Porém, de outra parte, localizamos 

publicações acerca dos problemas e desafios enfrentados pelos “laboriosos cidadãos de cor” no 

mundo do trabalho desde as primeiras edições do periódico, bem como adjetivações de O 

Exemplo como um “pequeno semanário que advoga os interesses do proletariado” e um 

“periódico de proletários” por parte de jornais de maior circulação da capital na ocasião de 

seu primeiro aniversário. Ademais, há o registro da atuação de seus membros em 

agremiações de classe, mas também de cor ou de raça, desde o final do XIX. Desse modo, a 

presente comunicação, atenta aos desafios e preconceitos enfrentados pelos trabalhadores 

negros no alvorecer republicano, problematiza as relações entre imprensa, trabalho e 

racialização, atentando para as características, os limites e as aproximações entre imprensa 

negra e imprensa operária. Para tanto, além dos escritos registrados em O Exemplo e das 

experiências de seus membros, as teorizações e os tensionamentos historiográficos oferecidos 

por Beatriz Ana Loner, a partir de “Construção de Classe: operários de Pelotas e Rio Grande, 

1888-1930”, tornam-se fundamentais, uma vez que explicitam a necessidade de se considerar 

os marcadores e identidades de cor e raça na compreensão de experiências coletivas de 

homens e mulheres, tais como aquelas que concorreram para a formação da classe 

trabalhadora, em um país historicamente estruturado sobre a exploração do trabalho da 

população negra que, por sua vez, não desapareceu com a abolição. 

Palavras-Chave: Imprensa, Trabalho, Racialização. 

 

LITERATURA BRASILEIRA E MUNDOS DO TRABALHO: LEITURAS 

INTERSECCIONAIS 

Juliane Vargas Welter (UFRN) 

Resumo: A partir das obras Úrsula (1859), de Maria Firmina dos Reis; Quarto de despejo 

(1960), de Carolina Maria de Jesus; e Ponciá Vivêncio (2003), de Conceição Evaristo, este 

trabalho propõe uma leitura preliminar da categoria trabalho com o intento de reavaliar 

parte da história da literatura brasileira e o lugar ocupado por essas obras e escritoras no 

cânone. Para tanto, entende a posição ocupada pelas escritoras e por suas personagens como 

interseccional (DAVIS, 2016): mulheres, negras e pobres. Isso implica dizer que o objeto a ser 

analisado parte tanto das narrativas ficcionais quanto dos lugares ocupados por essas três 

mulheres e suas experiências enquanto mulheres negras. Essa posição confere às obras, por 

um lado, legitimidade de fabulação, por outro parece assinalar parte de silenciamentos na 

história da literatura brasileira. Ou seja, o olhar recai aqui sobre o objeto estético, dois 

romances e um diário, mas também entendendo essas obras para além da estética. Cabe 

assinalar que ainda que tratemos de duas formas literárias diferenciadas, são textos em prosa 

assinalados pela ficção, o que inclui o diário de Carolina Maria de Jesus. Ou seja, entendemos 

que estamos lidando com literatura, mas sempre tendo em vista suas relações com a 

sociedade (CANDIDO, 2006). Assim, é objetivo central neste trabalho investigar tanto o 

trabalho escravizado quando o trabalho “livre” exposto no tecido das obras pois eles informam 
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elementos sobre a escravidão, a precariedade, o trabalho doméstico, a falta de direitos, entre 

outros elementos. Pode-se dizer que o trabalho gera léxicos que constituem as personagens (e 

as escritoras) de forma interseccional. Como hipótese a ser explorada, é possível retomar a 

máxima na qual raça e gênero informam classe (DAVIS, 2011) e, em um sentido dialético, 

que o trabalho é o fator constitutivo das identidades de raça e gênero na literatura brasileira, 

o que significa dizer que isso atravessa tanto a ficcionalização das obras quanto as escritoras 

aqui estudadas, e por consequência, a história dessa literatura. 

Palavras-Chave: Literatura brasileira, Trabalho, Classe, Raça, Gênero. 

 

O NEGRO COMO REBELDE E COMO TRABALHADOR: CLÓVIS MOURA, 

A HISTÓRIA DA ESCRAVIDÃO E O ATIVISMO INTELECTUAL NEGRO 

NO BRASIL 

José Maria Vieira de Andrade (UFC) 

Resumo: Ao longo do século XX é possível encontrarmos uma variedade de tendências e 

perspectivas de reflexões orientando a elaboração e a atuação do ativismo negro no Brasil. 

Tendências que operacionalizaram desde ideias voltadas para a questão da reconstrução 

moral do negro, quanto, outras, envolvendo a reivindicação do negro como povo (brasileiro) e 

não como raça, em meio às quais acreditamos ter se destacado a tendência envolvendo a ideia 

do negro como trabalhador e produtor da riqueza material do Brasil. Neste texto, nosso 

propósito central consiste em tentar entender melhor como o pensamento ativista intelectual 

negro construído na segunda metade do século XX procurou relacionar essa perspectiva de 

pensar o negro como trabalhador com aquelas que podem ser consideradas como as noções 

centrais que impulsionaram a reconfiguração do ativismo negro no país, a partir de meados 

da década de 1970, tais como: a noção de negritude, de identidade racial e de protesto negro. 

Para o desenvolvimento dessa reflexão, escolhemos como guia principal a análise da 

trajetória e dos registros intelectuais do escritor Clóvis Steiger de Assis Moura, um dos nomes 

mais atuantes no período em questão e que é dono de uma extensa produção escrita, 

envolvendo os mais diferentes campos do saber, como a sociologia, a história e a literatura. 

Nossa intenção principal com essa discussão é tentar averiguar, por meio de alguns registros 

da experiência intelectual do escritor mencionado, as razões históricas que nos ajudem a 

compreender melhor a predileção do antirracismo construído no país, nas últimas décadas do 

século passado, por uma linha de atuação focada na defesa e valorização de uma identidade 

racial negra positivada como estratégia privilegiada de luta contra o racismo e como 

ferramenta primordial de transformação da sociedade brasileira. Entre os registros da 

produção intelectual de Clóvis Moura a serem examinados neste estudo, daremos ênfase 

aqueles que tratam diretamente do debate sobre a história do negro e da rebeldia escrava, a 

exemplo do livro intitulado Rebeliões da senzala, publicado originalmente em 1959 e 

reeditado, posteriormente, com algumas alterações, nas décadas de 1970 e 1980. Palavras-

Chave: Antirracismo, Clóvis Moura, Trabalho; Rebeldia Negra. 

 

SESSÃO 9 
(sessão coordenada completa) 

TRABALHADORES TÊXTEIS NO BRASIL: EXPERIÊNCIAS E 

APONTAMENTOS DE PESQUISA  

Moderador: Paulo Fontes (UFRJ) 
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Resumo: A proposta desta sessão coordenada (que vem ocorrendo desde o III Seminário 

Internacional Mundos do Trabalho, realizado na UNEB, em Salvador/BA, no ano de 2014) 

visa congregar pesquisadores dedicados ao estudo de trabalhadores em fábricas de tecidos. 

Objetiva-se o debate de variadas dimensões temáticas, relacionadas ao mundo do trabalho e 

às experiências dos têxteis. Ressalta-se, neste sentido, a importância das articulações e 

mediações teóricas e metodológicas, pertinentes na História Social do Trabalho. As discussões 

destas múltiplas temáticas, postas pelos trabalhos reunidos, englobam, em maior ou menor 

grau: a moradia na vila operária; a questão da origem/migrações da mão de obra fabril; as 

especificidades do mundo do trabalho dos têxteis; a luta pelo cumprimento das leis 

trabalhistas; a influência da militância comunista no movimento operário; biografias e 

trajetórias de operária(o)s; a imprensa produzida por/para os têxteis; a Justiça do Trabalho 

como arena de luta com o patrão; o cotidiano e o lazer operário; a cultura operária; o processo 

de formação de classe; fontes para o estudo dos têxteis; memórias e identidades operárias; e 

a importância do entendimento das categorias de raça e gênero. Adiciona-se o debate em 

torno do acesso a novas fontes para o estudo da classe trabalhadora – no caso a categoria dos 

têxteis – resultando na construção de novos olhares e diversos contributos historiográficos, 

em diferentes espaços, recortes temporais e temáticos. 

Palavras-Chave: História do trabalho; Trabalhadores têxteis; Brasil.  

 

A INTERSEÇÃO DO “RURAL” COM O “URBANO”: OS PERCALÇOS NA 

JUSTIÇA DO TRABALHO DOS EMPREGADOS TIDOS COMO “RURAIS”, 

PERTENCENTES À COMPANHIA DE TECIDOS PAULISTA (1950-1952) 

Anna Maria Litwak Neves (UFPE) 

Resumo: A partir da criação da Justiça do Trabalho, nos anos 1940, e da promulgação da 

Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T), em 1943, os trabalhadores urbanos e industriais 

se viram diante da possibilidade de se utilizar de um canal oficial – ainda que atrelado a 

interesses estatais por vezes ambíguos e burocráticos – de contestação frente às injustiças 

sofridas diariamente nos estabelecimentos aos quais eram vinculados. Entretanto, a CLT não 

contemplou em quase nenhum aspecto os trabalhadores rurais, que só começariam a ter sua 

situação levada em consideração, do ponto de vista legal, com a promulgação do Estatuto do 

Trabalhador Rural (1963). Esse fato gerava diversos conflitos jurídicos, onde, por vezes, 

industriários eram enquadrados como se fossem “trabalhadores rurais” pelos empregadores, 

como uma estratégia para sonegar direitos trabalhistas e previdenciários. Esse trabalho tem 

como objetivo discutir a situação, perante a Justiça Trabalhista, de trabalhadores tidos – 

indevidamente - como “rurais” pela Companhia de Tecidos Paulista (C.T.P.), em Paulista 

(PE), no início dos anos 1950. Para tanto, faremos uma análise a partir de processos 

referentes à Junta de Conciliação e Julgamento que funcionava na Comarca do próprio 

município, com o intuito de perceber não apenas de que formas a administração da fábrica 

tentava burlar as leis ao colocar operários na condição de trabalhadores do campo, mas 

também como os trabalhadores de Paulista resistiram à mudança unilateral do seu status de 

“operários” para “camponeses”; o que resultava quase sempre em perda parcial ou total de 

compensações indenizatórias em casos de demissão injustificada. Foram utilizados, 

sobretudo, processos arquivados no Laboratório Memória e História do Tribunal Regional do 

Trabalho TRT 6ª Região/UFPE, órgão responsável pela guarda e conservação dessa 

documentação.  

Palavras-Chave: Trabalhadores urbanos; Justiça do Trabalho; Indústria têxtil.  
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A AÇÃO DOS TÊXTEIS: SINDICATO E MILITÂNCIA COMUNISTA NA 

COMPANHIA DE TECIDOS PAULISTA – FÁBRICA RIO TINTO (1931-

1935) 

Eltern Campina Vale (UFPE) 

Resumo: A partir de fins dos anos 1920 há um gradual processo em torno da consciência de 

classe, verificado no protagonismo operário, nas lutas reivindicatórias e de resistência à 

coação patronal, na Tecelagem Rio Tinto. Nesta esteira, levamos em consideração o marco da 

criação do primeiro sindicato em 1932, no contexto da promulgação dos primeiros Decretos 

Trabalhistas e de como a classe operária soube utilizar-se das leis, para imprimir sua luta e 

formação político-sindical. A articulação com o movimento operário paraibano, 

pernambucano e os debates em torno da agenda de lutas, da classe trabalhadora brasileira, 

era presente no movimento operário de Rio Tinto. A criação em 1932 de uma imprensa 

operária, auxiliou, tanto nas denúncias de repressão patronal, para com as atividades do 

sindicato e dos trabalhadores sindicalizados, bem como no processo de consciência de classe. 

A elaboração e publicação desta folha, de circulação estadual, fortaleceu e aprofundou o 

diálogo entre o sindicato têxtil e as organizações sindicais da Paraíba, desdobrando na criação 

de uma célula do Partido Comunista, na cidade-fábrica. Ressalta-se, para tanto, o papel 

preponderante da ação dos comunistas no meio operário, com a criação da “Célula Rio Tinto” 

e uma rede de trabalhadores filiados. Juntamente com a distribuição de jornais operários, 

havia igualmente a divulgação de boletins do Partido Comunista, que da capital seguiam 

para Rio Tinto. A repressão policial às atividades dos militantes comunistas, evidenciou o 

nível de organização atuante, não somente em Rio Tinto, mas igualmente, em João Pessoa, 

Santa Rita e Campina Grande. A trajetória e ação destes trabalhadores, seja na experiência 

do primeiro sindicato em 1932, no enfrentamento com o proprietário da fábrica (Frederico 

João Lundgren, filho do imigrante sueco Herman Theodor Lundgren) e na luta por direitos 

dos trabalhadores, se confunde, com a história do movimento operário em Rio Tinto. O ano 

de 1933, tornou-se marco no movimento operário, pois, houve a desarticulação de um processo 

de lutas e reivindicações, nascidos a partir da criação do sindicato em 1932 e da intensidade 

da ação comunista. O ambiente fabril, por seu turno, já era objeto de investigação de suas 

atividades políticas, a partir da Polícia da capital e de investigadores do DOPS, de Recife. A 

despeito dos relatórios e das prisões em 1933 denotar tentativas de desarticulação da atuação 

dos comunistas, estes continuaram a burlar a vigilância e coação, o que se verifica na intensa 

participação dois anos mais tarde, no movimento de 1935. 

Palavras-Chave: Trabalhadores têxteis; Comunistas; Paraíba. 

  

POR UM BALANÇO BIBLIOGRÁFICO SOBRE FÁBRICAS E 

TRABALHADORES TÊXTEIS NO BRASIL 

Felipe Augusto dos Santos Ribeiro (UFRRJ) 

Resumo: Nas últimas décadas, a historiografia brasileira – particularmente no campo da 

história social – tem apresentado uma certa efervescência de pesquisas sobre fábricas e 

trabalhadores têxteis, referentes a diversas regiões do país. Embora bastante instigantes e 

com potenciais conexões, esses estudos carecem de maior diálogo, sobretudo para pensarmos 

em um panorama de abrangência mais nacional sobre o trabalho têxtil no Brasil. Diante 

desse quadro, temos desenvolvido, desde 2015, um balanço bibliográfico sobre o tema, por 

meio do Projeto de Pós-Doutorado “Deu Pano pra Manga”: experiências de trabalhadores em 

fábricas de tecidos, da Segunda Guerra Mundial ao processo de desindustrialização. A 

proposta busca articular as pesquisas mapeadas - além de contatos entre pesquisadora(e)s - 

a partir de quatro eixos temáticos: (1) formas de paternalismo industrial; (2) trabalho 
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feminino; (3) formas de organização e lutas; e (4) processos de desindustrialização. Portanto, 

a presente comunicação tem por objetivo apresentar os resultados desse levantamento, que 

se encontra em sua fase final, vislumbrando trocas de experiências entre pesquisadora(e)s e 

possíveis ajustes para uma possível publicação. 

Palavras-Chave: Trabalhadores têxteis; indústria têxtil; Brasil. 

 

AS EXPERIÊNCIAS DOS OPERÁRIOS TÊXTEIS DA FÁBRICA LANEIRA 

BRASILEIRA EM PELOTAS /RS (1980-1988)  

Jordana Alves Pieper (UFPel) 

Resumo: Este trabalho inspira-se na dissertação realizada em 2016 no Programa de Pós 

Graduação em História da Universidade Federal de Pelotas. Este resumo destaca, para 

análise, as experiências dos operários têxteis da fábrica Laneira Brasileira Sociedade 

Anônima Indústria e Comércio, localizada na cidade de Pelotas/RS, no período que 

compreende 1980 a 1988. A conjuntura, para esse momento, não era nada favorável para as 

fábricas têxteis no país, em especial o ramo lanífero. Enfrentava-se um processo de 

desvalorização da lã nos meios nacional e internacional, somado ao avanço do fio sintético, o 

qual se apresentava mais atrativo economicamente para o mercado consumidor têxtil. Diante 

desse cenário, as indústrias beneficiadoras de lã no país, diferentes das internacionais, 

demoraram a se modernizar, permitindo, com isso, certa obsolescência em sua produção. Para 

manter os preços de seus produtos atrativos ao consumidor e sobreviver à crise do setor 

lanífero a Fábrica Laneira Brasileira, por sua vez, intensificou o uso de uma série de 

irregularidades trabalhistas. Esses já presentes no decorrer da história da fábrica, mas que 

ganharam maior destaque na década de 1980. Isso ocorreu pois, antes mesmo do processo de 

crise do ramo laneiro, a fábrica de Pelotas ampliou seu quadro de funcionário ao inaugurar 

um novo setor: Fiação e Tecelagem. As problemáticas trabalhistas mais demandadas 

judicialmente e presentes nas lembranças dos operários entrevistados foram: irregularidades 

no tocante aos registros trabalhistas e o não pagamento de adicional de insalubridade. Para 

entender as singularidades existentes em cada petição, analisou-se as etapas de fabricação 

da lã e a tarefa de cada operário a fim de se aproximar dos relatos processuais, documentais 

e orais. Sendo assim, este estudo investiga por intermédio dos dossiês de operários da fábrica 

Laneira Brasileira, de entrevistas de história oral e processos trabalhistas judiciais, por meio 

do conceito de experiência de Thompson (1981), as formas de resistência elaboradas pelos 

atores sociais no que se refere a essas irregularidades trabalhistas vividas no dia a dia laboral 

no lanifício. 

Palavras-Chave: História do Trabalho; Fábrica Laneira Brasileira; Experiência Trabalhista. 

 

 

OPERÁRIAS, MÃES, MILITANTES, RELIGIOSAS: A ATUAÇÃO DAS 

MULHERES NA CIDADE-EMPRESA BELGA SITUADA NO INTERIOR DE 

PERNAMBUCO (MORENO). ANOS 1950-1960 

Márcio Romerito da Silva Arcoverde 

Resumo: A Societé Cotonière Belge Bresilienne S. A. foi uma fábrica têxtil que se instalou no 

interior de Pernambuco nos anos 1910. Desde então criou as estruturas de uma “cidade-

empresa” sob o modelo de fábrica com vila operária, pois 18 anos de sua instalação o outrora 

engenho Catende se torna um município, Moreno. Entre o mundo rural e urbano, criou-se 

uma dinâmica socioespacial, relações de trabalho paternalista, atuação de política coronelista 

dentro da cidade-empresa. São nesses espaços, de dinâmicas peculiares, que observamos forte 

atuação feminina em vários espaços da cidade e da fábrica. Fazendo levantamentos do corpo 
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do operariado, vemos que na década de 1910, os primeiros anos da fábrica, as mulheres 

representavam 55% do operariado. Nas décadas seguintes o percentual varia, porém em todos 

os períodos acompanhado (anos 1920, 1940,1950) o número de operárias é bastante 

significativo. Nas nossas entrevistas e documentação encontramos casos de mulheres que 

exerciam dupla jornada entre a família e a fábrica, mulheres chefes de família, mulheres 

ligadas e envolvidas em militância política- sejam ligadas a partido comunista ou  à 

Juventude Operária católica (JOC). A atuação das mulheres foram múltiplas dentro da 

Societé Cotonière Belge Bresilienne S. A e no tecido social da cidade de Moreno. Dessa forma 

trazemos para o debate a participação feminina na política, no trabalho, na Igreja, na 

sociedade morenense entre os anos 1950-1960. Entendendo que as experiências da classe 

trabalhadora citada não pode ser compreendida sem uma análise mais apurada sobre a 

participação das mulheres no contexto histórico dos anos 1950-60, onde as lutas de classe se 

acentuaram em Moreno e em todo o Brasil. Trazer a mulher como sujeito histórico central se 

torna indispensável para se entender o período e a atuação da classe trabalhadora nas suas 

mais diferentes nuances. 

Palavras-Chave: Societé Cotonière Belge Bresilienne S. A; Classe trabalhadora; Mulheres.  

 

SESSÃO 10 
ESTADO NOVO: CONTROLE E RESISTÊNCIA  

Resumo: sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema “Estado Novo: 

controle e resistência” 

 

AS FOTOGRAFIAS 3X4 DOS TRABALHADORES DO RIO GRANDE DO 

SUL NO ACERVO DA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, 1933-

1943 

Aristeu Elisandro Machado Lopes (UFPel) 

Resumo: Após a criação da carteira profissional em 1932, o Ministério do Trabalho, Indústria 

e Comércio estabeleceu uma sistema para emitir o novo documento. No mesmo ano foram 

criadas as Inspetorias Regionais do Trabalho – logo renomeadas para Delegacias – nos 

estados para coletar as informações dos solicitantes. Dessa forma, foi definida uma ficha de 

qualificação profissional na qual eram registrados os dados pessoais, profissionais e sindicais 

dos trabalhadores. Entre os campos estava a filiação, a profissão, a data e o país de 

nascimento, estado civil, sinais particulares, entre outros. No verso da ficha era afixada uma 

fotografia no tamanho 3x4, com o registro da cabeça do trabalhador tomada de frente, assim 

definida pelo decreto que criou a carteira. A proposta desta comunicação é analisar um 

conjunto de fotografias 3x4 dos trabalhadores do Rio Grande do Sul que foram conservadas 

em suas fichas de qualificação profissional, armazenadas no Acervo da Delegacia Regional do 

Trabalho do Rio Grande do Sul salvaguardado no Núcleo de Documentação Histórica da 

Universidade Federal de Pelotas. As fotografias já eram utilizadas como controle do estado 

antes da criação do documento no Brasil. Como atesta John Tagg, o uso da tecnologia da 

fotografia estava relacionado com as transformações políticas e sociais nas sociedades 

capitalistas no século XIX (Tagg, 2002). A fotografia estava relacionada com as esferas médica 

e jurídica como, por exemplo, o registro visual de pacientes em hospitais e de prisioneiros em 

delegacias (Dubois, 1993), (Fabris, 2004). Um dos objetivos da presente comunicação e 

discutir esses aspectos sobre o uso da fotografia como controle do Estado no contexto 

brasileiro dos anos 1930/1940. Concomitante, a proposta almeja apresentar determinados 

grupos de trabalhadores e suas fotografias 3x4, investigados a partir de perspectiva que 
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pretende dar a ver esses trabalhadores, homens e mulheres comuns, que estavam em busca 

de suas carteiras profissionais. 

Palavras-Chave: Trabalhadores, Carteira profissional, Fotografia. 

 

AS TENTATIVAS DE DESNATURALIZAÇÃO DA REPRESSÃO POLÍTICA 

NO MUNDO DO TRABALHO: UMA ANÁLISE DO FUNDO DE ARQUIVO 

DA CEFMSJ NO MUSEU ESTADUAL DO CARVÃO (1937-1945) 

Rafael Lamera Giesta Cabral (Universidade Federal Rural do Semi-árido) 

Resumo: A partir de 1935, os usos do direito do trabalho passaram a ser mediados por uma 

interpretação própria, e essencialmente ideológica, pelos órgãos de controle, fiscalização e 

regulamentação trabalhista. O foco era o Conselho Nacional do Trabalho, que ao lado das 

Juntas de Conciliação e Julgamento, julgava os conflitos trabalhistas. Essa mediação acabou 

por afetar amplas organizações trabalhistas, centradas diretamente na atuação de sindicatos 

considerados combativos. Em análise ao contexto da década de 1930, o Museu Estadual do 

Carvão, localizado em Arroio dos Ratos (RS), abriga um fundo de arquivo da Companhia 

Estrada de Ferro e Minas de São Jerônimo – CEFMSJ. O fundo passou por uma profunda 

organização nos últimos anos e em 2015, uma pasta de arquivo com a indicação “Código de 

nomes próprios (alterado e completamente reformado)”, com data de arquivamento em 02 de 

agosto de 1939, foi encontrada no acervo. Era um documento com 40 páginas, arrolando em 

ordem alfabética as situações, pessoas, bens e empresas em uma outra linguagem 

descaracterizada. Uma greve passaria a ser renomeada como Abdias. Já Adalberto ou 

Ananias fazia referência ao delegado de polícia de São Jerônimo. Almeidas era a referência 

aos operários. Dirceu, o Conselho Nacional do Trabalho. Getúlio Vargas era conhecido como 

Caetano, e Oswaldo Aranha, como Calixto. Juvenal era utilizado para expressar um 

entendimento direto entre os operários e o diretor da empresa, Roberto Cardoso, para 

aumento de salários. Greve geral era referenciada como Eloy. O jornal Diário de Notícias era 

intitulado Herculano. Luiz Carlos Prestes, era o Rufino. O presidente do sindicato dos 

mineiros era identificado como Laerte ou NicÁcio. O partido comunista, Leopoldo. A 

referência ao sindicato dos mineiros alternava entre José ou Carlos. A censura era nomeada 

como Thiago. Os usos da linguagem para caracterizar momentos autoritários já foram 

explorados em vários contextos. Em Arroio dos Ratos, os registros do arquivo exploram o 

processo de desnaturalização da repressão política sobre os trabalhadores. O objetivo deste 

trabalho é apresentar os resultados parciais de uma pesquisa em andamento sobre os usos 

da linguagem em tempos de repressão trabalhista (1937-1945), a partir do acervo encontrado 

no Museu Estadual do Carvão (Arroio dos Ratos-RS). As estratégias para exteriorizar 

diálogos e ações em torno daquilo que não se registra oficialmente assumem, nesta pesquisa, 

um dado especial. Tratava-se de um aperfeiçoamento significativo dos sistemas de controle e 

vigilância mantidos pela companhia não apenas contra as organizações operárias e seus 

trabalhadores, mas contra qualquer pessoa ou grupo que representassem resistência a seus 

interesses. O uso de códigos linguísticos, ao desnaturalizar a repressão, permite 

institucionalizar um novo tipo de violência contra a organização do trabalho, e explorá-lo, 

passa a ser significativo para novas interpretações sobre o direito do trabalho no tempo. 

Palavras-Chave: Repressão, CEFMSJ, História do Direito do Trabalho. 

 

A ESCASSEZ DE COMBUSTÍVEL DURANTE A SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL NO RIO GRANDE DO SUL: PARA ALÉM DAS IMPLICAÇÕES 

ECONÔMICAS 

Tamires Xavier Soares (UFSM) 
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Resumo: A Segunda Guerra Mundial teve início em 1939, até 1942 o Brasil se manteve 

neutro, porém isso não impediu que os reflexos deste conflito atingissem o país. Podemos 

afirmar que as primeiras implicações foram sentidas na economia, pois os oceanos não eram 

mais seguros para navios de carga, muitos produtos importados deixaram de chegar aos 

portos brasileiros e os consumidores tiveram que inventar, de maneira improvisada, formas 

de suprir suas necessidades. O conflito também provocou escassez de combustível, tecidos e 

alimentos, a conjuntura tornou-se uma bola de neve, muitos alimentos tornaram-se escassos 

porque não havia transporte para levá-los aos grandes centros; não havia transporte, pois 

faltava combustível. Em uma reportagem escrita na coluna Pílulas, da revista O Orientador 

Trabalho Indústria e Comércio, João da Serra (não sabemos se era codinome) apresentou um 

caso que retratava as implicações da falta de transporte. Serra relatou uma visita ao 

município gaúcho de Marcelino Ramos, onde teve a oportunidade de conhecer um depósito de 

trigo, deparando-se com 900 toneladas do grão estocada, devido à inexistência de transporte, 

de acordo com o autor “seriam necessários uns 40 vagões para levar este trigo para São Paulo, 

mas, a muito custo, lá de vez em quando o exportador consegue da Estrada [de Ferro] um ou 

dois vagões”. O álcool Anidro, também conhecido como álcool absoluto devido sua pureza que 

chegava a 99,5%, durante o período da guerra foi frequentemente misturado à gasolina para 

abastecer os automóveis. Como forma de remediar a falta de combustível aumentou-se a 

produção em mais de quatro vezes entre 1937-1941, porém com o crescimento vertiginoso do 

valor da gasolina este produto passou a ser muito disputado no comércio. Outras tentativas 

foram implantadas para resolver o problema, como anexar gasogênio aos carros e estabelecer 

cotas para abastecimento, mas nenhuma medida foi suficiente para conter o caos. Diante 

deste contexto, alguns funcionários que ganhavam cotas passaram a vendê-las, havia 

também os que faziam contrabando, o trabalho de chauffer e caminhoneiro passou a ser 

inspecionado e muitos motoristas particulares perderam emprego. Estes e outros exemplo 

apontam para a amplitude das consequências causadas pela Segunda Guerra Mundial, 

durante os aproximadamente seis anos de duração do conflito a economia brasileira conheceu 

avanços e retrocessos, os operários sentiram na mesa, no bolso e no trabalho a mobilização 

de guerra, deste modo, pretendemos discutir nesta comunicação o problema do transporte e 

suas implicações para os trabalhadores gaúchos através da análise de um processo do 

Tribunal de Segurança Nacional. 

Palavras-Chave: Segunda Guerra; Transporte; Trabalhadores. 

 

“PARA GARANTIR OS DIREITOS DO OPERÁRIO E DEFENDÊ-LO 

CONTRA AS INJUSTIÇAS E AS OPRESSÕES”: MUNDOS DO TRABALHO 

E O TRATADO DE VERSALHES (1919) E A CONFERÊNCIA 

INTERNACIONAL DO TRABALHO (1938) 

Glaucia Vieira Ramos Konrad (UFSM) 

Resumo: Um importante momento das políticas sociais do governo de Getúlio Vargas, 

durante o Estado Novo (1937-1945), se deu na Conferência Internacional do Trabalho (CIT), 

realizada em Genebra, Suíça, em junho de 1938, convocada pelo Conselho da Repartição 

Internacional do Trabalho. Durante o Congresso, o Governo Brasileiro enviou uma 

observação à imprensa do País informando que o ministro do Exterior, Osvaldo Aranha, 

remetera um aviso ao Ministro do Trabalho, Waldemar Falcão, a respeito de uma nota da 

Repartição Internacional do Trabalho. A respectiva nota fazia menção “às convenções e 

recomendações” que seriam submetidas à 24ª Sessão da Conferência em andamento. Em 

resposta, o Ministro do Trabalho informava ao Ministro do Exterior que o governo brasileiro, 

estava “dando cumprimento ao artigo 45 do Tratado de Versalhes” (ocorrido na França, em 

1919) e que remetia “regularmente ao Poder Legislativo projetos de convenções”, visando 
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“transformá-los em lei” ou adotar as medidas necessárias para tal feito. Falcão ponderava 

que em razão da “implantação da nova ordem pública, decorrente da promulgação da 

Constituição de 10 de novembro de 1937” e da dissolução do Parlamento, o Ministério do 

Trabalho nomeara “duas comissões com o objetivo de rever a legislação (...) em face dos novos 

preceitos constitucionais” e realizar a sua adaptação aos textos e convenções internacionais 

do Trabalho. O objetivo da comunicação é apresentar as reivindicações históricas dos 

trabalhadores, levando em conta a participação dos governos brasileiros durante o Tratado 

de Versalhes (1919) e a Conferência Internacional do Trabalho, ocorrida em Genebra (Suíça), 

em junho de 1938. 

Palavras-Chave: Mundos do Trabalho e Governos Brasileiros, Tratado de Versalhes (1919), 

Conferência Internacional do Trabalho (1938). 

 

SESSÃO 11 
MUNDOS DO TRABALHO E PROJETOS POLÍTICOS DA ESQUERDA 

(1930-1937) 

Resumo: sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema “Mundos do 

trabalho e projetos políticos da esquerda (1930-1937) 

 

TRABALHADORES BRASILEIROS ANTIFASCISTAS, III 

INTERNACIONAL E A ALIANÇA NACIONAL LIBERTADORA ENTRE 

1934 E 1935, UM BALANÇO HISTORIOGRÁFICO 

Diorge Alceno Konrad (UFSM) 

Resumo: No VI Congresso da III Internacional Comunista, em 1928, ocorrido em Moscou, na 

então União Soviética, se esboçou maior preocupação com os rumos da América Latina, em 

geral, e do Brasil, em particular. Naquele momento, predominou a tática de “classe contra 

classe” e a oposição às forças social-democratas, denominadas de “social-fascistas”. A 

estratégia de luta dos trabalhadores para países como o Brasil deveria ser o da libertação 

nacional sob a direção da pequena-burguesia ou da burguesia nacional. Com a ascensão do 

nazi-fascismo ao poder, na Europa, entretanto, as posições no Komintern começaram a 

mudar, devido orientações de Georgi Dimitrov, dirigente da III IC e a posição política de 

alguns Partidos Comunistas, a exemplo da França. Nasciam as frentes únicas contra os 

fascistas. A partir de 1933, começou a preponderar, em termos de tática para os PCs, a luta 

antiimperialista e antifascista, através de frentes nacionais. Em 1934, intensificou-se a linha 

política de frentes populares contra o fascismo, fortalecendo-se a convocação para o VII 

Congresso da IC, que viria a ocorrer entre 25 de julho e 21 de agosto de 1935, em Moscou. 

Com o Congresso, o antifascismo ganhava proporções mundiais. No Brasil, antes disso, o 

movimento operário antifascista já organizara o Congresso Antifascista e Antiguerreiro, 

ocorrido no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, em agosto de 1934, base para o 

lançamento da Aliança Nacional Libertadora (ANL), no início do ano seguinte, também na 

então Capital da República, em um período de ascenso de greves dos trabalhadores 

brasileiros, um tema ainda apena s tangenciado pela historiografia do trabalho. Assim, o 

objetivo da comunicação é apresentar a criação da frente antifascista brasileira, a ampliação 

da organização da ANL e a mobilização dos trabalhadores brasileiros, além de maior atuação 

pública do Partido Comunista do Brasil (PCB), como Seção da III Internacional, entre 1934 

e 1935, assim como fazer uma síntese crítica de parte da historiografia brasileira do trabalho 

sobre o tema. 
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Palavras-Chave: Movimento Operário e Sindical, Antifascismo. III Internacional e Aliança 

Nacional Libertadora. 

 

FLECHAS VERMELHAS: TRABALHADORES, ANL E A TENTATIVA DE 

LEVANTE NOVEMBRO DE 1935 NO ESTADO DO AMAZONAS 

Davi Monteiro Abreu (UFAM) 

Resumo: A década de 1930 evidenciou disputas encarniçadas no plano político mundial, tais 

como, a ascensão do nazismo na Alemanha, as organizações das frentes populares para 

enfrentar tal força, a consolidação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticos (URSS), a 

deflagração da Segunda Guerra Mundial no final dessa década. Em nível nacional, a 

conjuntura não era diferente. As disputas iniciadas nos anos 1920- contra o jogo político da 

“República Velha”- desaguou na revolução de 1930 e na implantação do Governo Provisório, 

tendo a frente Getúlio Dorneles Vargas. Foi no bojo dessas disputas que surgiram novos 

personagens no cenário político brasileiro, a saber, a Ação Integralista Brasileira e a Aliança 

Nacional Libertadora (ANL), essas frentes somadas com o Partido Comunista do Brasil 

(PCB), fundado em 1922, reproduziram no território brasileiro as hostilidades já conhecidas 

em nível internacional- o combate pela hegemonia político-ideológico, que por vezes se deu 

fisicamente, nas ruas. Nesse ínterim, em novembro de 1935 estourou na cidade de Natal uma 

rebelião que logo se espalharia para outras cidades brasileiras, esse episódio afetou 

significativamente os anos subsequentes da história brasileira, tendo servido de pretexto 

para que Getúlio Vargas decretasse o regime do Estado Novo, em 1937. Conhecida como 

“Intentona Comunista”, a rebelião foi executada no bojo de uma das conjunturas mais 

acirradas da história política do Brasil e do mundo, tendo influências nos ideias da Aliança 

Nacional Libertadora (ANL) e tendo como maior protagonista o comunista, Luiz Carlos 

Prestes, o Cavaleiro da esperança. Nessa perspectiva, a presente comunicação tem o objetivo 

de debater como se deu a organização da Aliança Nacional Libertadora (ANL), a tentativa de 

levante no Estado do Amazonas em novembro de 1935, focando no planejamento da ação por 

trabalhadores, trazendo para o cerne as questões políticas locais frente à reorganização 

partidárias no Estado. Para tal objetivo trabalhamos com os periódicos Tribuna Popular e o 

Jornal do Commercio, além do processo-crime arrolado contra os rebeldes amazonenses. 

Palavras-Chave: Trabalhadores, ANL, Levante. 

 

O FASCISMO A PARTIR DOS TROTSKISTAS NOS ANOS 1930 

Roberto Borges Lisboa (UFSM) 

Resumo: Esta comunicação objetiva localizar as elaborações teóricas e políticas acerca do 

fascismo pelos dirigentes da Liga Comunista, da Liga Comunista Internacionalista, do 

Partido Operário Leninista e do Partido Socialista Revolucionário na década de 1930. Neste 

sentido, destaca-se a influência do dirigente político Leon Trotsky, ou seja, a apropriação das 

suas ideias sobre o ascenso fascista na Europa e a ampla divulgação dada aos seus escritos 

nas páginas dos jornais trotskistas, principalmente, em A Luta de Classe. Ainda, busca-se, 

sobretudo, problematizar a conceituação do fascismo pelos trotskistas brasileiros sobre a Ação 

Integralista Brasileira e o governo de Getúlio Vargas de 1930 a 1945. Conclui-se que o 

presente trabalho é um desdobramento do projeto de Doutorado, em desenvolvimento no 

Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria, sobre os 

trotskistas brasileiros e estadunidenses na década de 1930. 

Palavras-Chave: Fascismo, Trotskistas, Getúlio Vargas. 
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ESTRUTURAS TRANSNACIONAIS DO COMUNISMO INTERNACIONAL 

E O PCB NO MUNDO DO TRABALHO (1924-1943) 

Érick Fiszuk de Oliveira (Unicamp) 

Resumo: O Partido Comunista do Brasil (PCB) foi fundado em 1922, durante a onda de 

atração dos trabalhadores socialistas do mundo pela Revolução Russa de Outubro de 1917 e 

pela construção da 

União Soviética (URSS). Como parte de seu projeto de revolução comunista mundial, 

Vladimir Lenin criou em 1919 a Internacional Comunista (Comintern), cujo objetivo devia 

ser a ajuda a outras insurreições operárias que estavam em curso pela Europa Ocidental e 

Central. Desde o início, os comunistas brasileiros buscaram ser admitidos na Comintern, o 

que ocorreu apenas em 1924, embora seu partido tenha sido modelado conforme o padrão 

bolchevique. Desde que os antigos arquivos da Comintern foram abertos ao público em 

Moscou em 1992, existe a oportunidade de conhecer as estruturas internas que ligavam o 

centro a suas “seções nacionais”. Contudo, muito pouco desse novo conhecimento tem sido 

ainda aplicado à análise do PCB. Este texto apresenta alguns direcionamentos para reunir o 

estudo das organizações, a história política do Brasil e a intervenção dos comunistas 

brasileiros nas políticas trabalhistas e no mundo do trabalho. 

Palavras-chave: Partido Comunista do Brasil (PCB), Internacional Comunista (Comintern), 

movimento operário internacional. 
 

 

SESSÃO 12 
MEMÓRIAS DO TRABALHO E HISTÓRIA ORAL 

Resumo: sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema “Memórias do 

trabalho e história oral” 

 

EMPODERAMENTO DE MULHERES POR MEIO DO TRABALHO NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL: UMA FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL 

Neusa Maria da Silva (UFMG) 

Resumo: A presença feminina no canteiro de obras da construção civil como operária é um 

fenômeno recente, pois o canteiro de obras sempre foi majoritariamente de presença 

masculina. O canteiro de obras é um campo em que as relações de gênero são tensas. 

Pensando nessas tensões, esse artigo aborda o empoderamento que, segundo (Sardenberg, 

2006) “é o processo da conquista da autonomia, da autodeterminação da mulher”, que pode 

acontecer por meio do trabalho no canteiro de obras da construção civil, assim, dessa forma 

proporcionar a inclusão social. Pois segundo (Gallichio,2002 p.88) “o trabalho é a chave para 

integração social e criação de cidadania e mobilidade social.” O artigo é fundamentado por 

pesquisa empírica realizada em 2014 com quatro mulheres de baixa escolaridade, pobres e 

residentes na periferia da região metropolitana da cidade de Belo Horizonte. Os dados foram 

obtidos por meio de observações e entrevistas semiestruturadas, que foram feitas para a 

realização de uma pesquisa de mestrado, porém parte desses dados não foi utilizada, sendo 

agora necessária para a realização deste artigo. A análise desses dados teve o objetivo de 

compreender como acontece a inclusão social por meio do trabalho na construção civil, por 

isso nos centramos nos itens que se relacionam à educação, à Igualdade de gênero e ao 

empoderamento da mulher, que segundo a ONU, 2010, “é a consciência coletiva expressada 

por ações para fortalecer as mulheres e desenvolver a equidade de gênero.” Assim, 

(Sardenberg, 2006), afirma que “a libertação das mulheres das amarras da opressão de gênero 
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e da opressão patriarcal” faz parte crucial do processo de empoderamento da mulher. Dessa 

forma, compreende-se que, para haver empoderamento da mulher é necessário que haja 

aprendizado constante no posto de trabalho e também por meio de cursos fora do ambiente 

laboral, pois estes fornecem a teoria que nem sempre é apreendida no canteiro de obras. Nesse 

sentido, serão discutidas nesse artigo as desigualdades de gênero que são estabelecidas no 

canteiro de obras e os mecanismos construídos por essas mulheres para conseguirem 

aprender o trabalho no canteiro de obras. Notou-se também que, o processo para o 

empoderamento se tornar efetivo é indispensável que, as mulheres reconheçam 

primeiramente as discriminações por gênero que sofrem, e que, se conscientizem da 

necessidade para haver a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Essa 

conscientização é de máxima importância, pois muitas mulheres têm em seu imaginário que 

os homens devem ter preferência em várias situações de vida, como por exemplo, ganhar mais 

que mulher. Dessa forma, se conscientizadas com relação à igualdade de direitos, as mulheres 

poderão combater o desequilíbrio de gênero no mundo do trabalho. Seguindo essa lógica, é de 

suma importância a ação dos movimentos sociais, que buscam nas lutas feministas as 

melhores condições para as operárias. 

Palavras-Chave: Empoderamento da mulher; Inclusão social; Trabalho e Gênero; Construção 

civil. 

 

A GENTE TRABALHA NA NOSSA VELHA INFÂNCIA: CULTURA E 

TRABALHO INFANTIL DE FEIRANTES NO RECÔNCAVO BAIANO (1950-

1970)  

Hamilton Rodrigues dos Santos (UFC) 

Resumo: No Brasil não é possível pensar a vida cotidiana em muitas cidades de pequeno e 

médio porte entre os anos 50 a 70 do século XX, sem a presença dos feirantes que 

mercadejavam diversas mercadorias nas feiras-livres. Responsáveis pelo abastecimento local 

e regional, muitos desses homens e mulheres que trabalhavam na feira livre da cidade de 

Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia entre os anos 1950-70, vivenciavam um 

“mundo do trabalho” construído cotidianamente a partir de múltiplas experiências que 

davam sentido às suas vidas. A vida dura, conforme esses trabalhadores evidenciaram em 

suas narrativas, traduz que esses homens e mulheres desenvolviam uma atividade rotineira, 

especializada e constituída por várias etapas. Entre a roça e a rua, ou seja, entre o campo e a 

cidade, com suas experiências individuais e coletivas, com objetivos, às vezes, distintos, às 

vezes, semelhantes, lá estavam eles, homens e mulheres que, ao mercadejarem seus produtos 

e mercadorias na feira, desempenhavam um papel social importante para comunidade local 

e regional. Sendo assim, uma das peças fundamentais dessa história, era o protagonismo de 

muitos meninos e meninas que, ainda na condição de criança, trabalhavam junto a seus pais 

tanto na roça como na rua. Considerando esses aspectos, essa comunicação tem como objetivo 

adentrar no universo das experiências desses feirantes para analisar e refletir sobre o mundo 

do trabalho infantil e demonstrar como era ser criança dentro dessa cultura. Inspirado na 

história social e utilizando como fontes leis, atas, decretos e, sobretudo, as narrativas orais, 

aspectos como: o trabalho na roça, o transporte das mercadorias, as formas de brincar, 

educação, dentre muitas outras questões, foram reveladas a partir da pesquisa histórica. Vale 

ressaltar que, as fontes orais podem muito contribuir para a escrita da história do trabalho 

de grupos sociais que são considerados “trabalhadores informais”, por possibilitar 

adentrarmos no mundo da cultura e do labor desses sujeitos e desvendarmos aspectos da vida 

e da luta cotidiana ainda pouco explorados, como a infância por exemplo. 

Palavras-Chave: Cultura, Infância, Trabalho. 
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JOIAS DE MEMÓRIAS: MESTRES OURIVES DO POLO JOALHEIRO DO 

PARÁ NO TEMPO DE LEMBRAR O VIVIDO 

Rosângela da Silva Quintela (UEPA) 

Resumo: Trata-se de um trilhar pela história da Amazônia, em que apresento um registro da 

história e memória do Polo Joalheiro/São José Liberto, situado em Belém do Pará, de maneira 

entrelaçada com as trajetórias de alguns de seus protagonistas, a fim de esmiuçar um 

caleidoscópio de experiências do mundo do trabalho, num contexto de criação e produção de 

joias artesanais. Neste sentido, sigo pelas veredas metodológicas e teóricas, principalmente, 

de Edward Thompson, Walter Benjamin, Paul Ricoeur, Jacques Le Goff, e Michel de Certeau, 

com a pretensão de configurar um voo acadêmico em que a teoria não se impusesse ao objeto, 

mas que dialogasse hermeneuticamente com os “rastros”, as “pegadas” que reuni para a 

pesquisa de meu doutoramento, em que a atenção dada foi para a relação entre história, 

memória, lembrança e esquecimento, tendo como cenário os desafios da micro-história,, 

história oral e história do presente. Usei, para tanto, fontes orais e escritas. O objetivo 

principal foi analisar os discursos e as práticas, em sua multiplicidade no cenário do Polo 

Joalheiro e dos seus segmentos sociais, ou seja, a trajetória, o saber fazer, a sociabilidade, 

tensões conflitos entre os atores, mestres, homens e mulheres, mestres e alunos (as), artesãos, 

administração, e a memória de implementação do programa. Desse modo, pude compreender 

o Polo Joalheiro como um lugar de memórias e histórias repletas de significados existenciais, 

manifestos nas múltiplas experiências de sucesso de realizações pessoais, profissionais e 

comerciais, no âmbito do criar e fazer jóias artesanais. 

Palavras-Chave: Ourives, Joia artesanal; História da Amazônia. 

 

MEMÓRIAS DOS MUNDOS DO TRABALHO EM MACAPÁ (DÉCADA DE 

90 SÉC XX): RELATOS DE TRABALHADORES COMO FONTES PARA O 

ENSINO DE HISTÓRIA LOCAL 

Angela Maria dos Anjos Nascimento (UNIFAP) 

Resumo: A utilização de memórias de trabalhadores na pesquisa e no ensino de história 

contribui para a ampliação do entendimento do que denominamos mundos do trabalho e das 

discussões que lhes são inerentes: identidade de classe, formação profissional, condições de 

vida, relações de trabalho, sociabilidades e conflitos. Na década de 90 do século XX, Macapá 

passava por grandes transformações políticas, econômicas e sociais: a recém transformação 

do Território Federal do Amapá em Estado (1988), a instalação da Zona de Livre comércio de 

Macapá e Santana (1993) e o grande fluxo migratório que isso ocasionou. Essas mudanças 

estruturais alteraram as formas de trabalho e sobrevivência na capital. O objetivo central de 

nosso texto é refletir sobre os possíveis usos de relatos de trabalhadores no ensino de história 

local, sua contribuição para reconstrução histórica da memória e a compreensão dos mundos 

do trabalho, constituídos por diferentes memórias e diferentes visões do trabalho e dos 

processos vivenciados pelos trabalhadores de Macapá.  

Palavras-Chave: Trabalho, Memórias, Ensino. 

 

A DESMANCHA: PROJETOS E MEMÓRIAS DOS FARINHEIROS E 

FARINHEIRAS DO SEMIÁRIDO PIAUIENSE, NAS PRIMEIRAS 

DÉCADAS DO SÉCULO XXI 

Rodrigo Gerolineto Fonseca (UFRGS) 

Resumo: A farinhada ou desmancha da mandioca é um evento anual, onde pequenos 

agricultores se reúnem para fabricar farinha e goma de mandioca, através do trabalho 

coletivo e da partilha dos instrumentos de produção.  Nas primeiras décadas deste século, as 
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condições de vida dos farinheiros/as sofreram o impacto das políticas de desenvolvimento 

implementadas em nível estadual e federal. O presente trabalho procura desvendar a 

importância da farinhada na vida daqueles trabalhadores, além de problematizar as 

transformações que tem afetado a produção de farinha. A partir de fontes orais, foi possível 

perceber que o cultivo de mandioca e a produção de farinha contribuíram para a fixação das 

famílias no campo. Também foi possível notar que elementos da modernidade como a 

eletrificação, a água encanada, a internet e o acesso à cidade, vem transformando a rotina da 

vida no campo e as condições de realização da farinhada. 

Palavras-chave: Farinhada. Memórias. Modernização. 

 

SESSÃO 13 
(sessão coordenada completa) 

RELAÇÃO DE EMPREGO, SINDICATOS E DIREITOS SOCIAIS NO 

BRASIL PÓS-REFORMA TRABALHISTA 

Moderador: Leandro do Amaral Dorneles de Dorneles (UFRGS) 

Resumo: Em 2017 entrou em vigor a Lei 13.467, introduzindo significativas alterações na 

legislação trabalhista brasileira, em especial, na CLT e na Lei 6.019/74 (terceirização). 

Possivelmente estejamos diante da mais impactante mudança no sistema juslaboral pátrio 

desde a sua origem, nos anos 1940. Não obstante o contexto controverso em que se deu a 

criação, tramitação e aprovação da lei reformadora, o fato é que significativas modificações 

normativas estão em vigor desde 11 de novembro de 2017, e assim permanecerão – ao menos, 

enquanto a extremamente instável ordem política brasileira atual não determinar novas 

alterações. A sessão “Relação de emprego, Sindicatos e Direitos Sociais no Brasil pós-reforma 

trabalhista” abordará repercussões desta nova legislação nestes três aspectos que 

protagonizam seu título. Leandro do Amaral D. de Dorneles (Professor direito do trabalho 

UFRGS) abrirá a sessão tecendo considerações sobre alguns impactos da reforma trabalhista 

no plano principiológico. Rodrigo Espiúca dos Anjos Siqueira (doutorando direito UFRGS), no 

painel “Apontamentos sobre natureza jurídica da relação de emprego no Brasil”, analisará as 

teorias sobre a natureza jurídica da relação empregatícia, contrapondo-as com a acentuada 

concepção contratualista trazida à lume pela Lei 13.467/2017. Gustavo Teiga (mestrando 

direito UFRGS), no painel “A Reforma Trabalhista como propulsora da assimetria no âmbito 

do Direito Coletivo do Trabalho”, abordará as alterações que podem contribuir com o 

enfraquecimento das entidades sindicais obreiras, acentuando o desequilíbrio já existente 

nas relações de trabalho. Vitor Rocha Nascimento (doutorando direito UFRGS), no painel 

“Por uma reconsideração do ordenamento legal sobre a presumida equivalência dos entes 

coletivos: perspectivas histórica e jurídica”, tecerá reflexões sobre o fenômeno histórico que 

levou à coletivização dos trabalhadores pela busca de melhores condições de vida e de 

trabalho, para então verificar o tratamento jurídico dado ao fenômeno social em diferentes 

épocas, até a consagração do modelo de liberdade sindical e de negociação coletiva trabalhista 

voluntária. Breno Hermes Gonçalves Vargas (doutorando direito UFRGS), no painel “A luta 

de classes no Brasil – Uma análise evolutiva do vínculo social básico do Século XIX até o XXI”, 

promoverá um reexame dos contornos da luta de classes no país no passado para confrontá-

la com as características atuais do movimento de trabalhadores e os desafios que se 

inauguram no final do primeiro quartel do Século XXI. Por fim, Dartagnan Ferrer dos Santos 

(doutorando direito UFRGS), no painel “O nascimento dos Direitos Sociais Trabalhistas: um 

cenário com e pela obra de Franz Kafka exposto neste momento de crise”, proporá reflexão 

sobre o contexto atual de ameaça a direitos sociais fundamentais, em abordagem histórica 

que toma como referência a obra e a biografia de Kafka. 

Palavras-Chave: Reforma trabalhista; relações sindicais brasileiras; direitos sociais. 
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APONTAMENTOS SOBRE NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO DE 

EMPREGO NO BRASIL 

Rodrigo Espiúca dos Anjos Siqueira (UFRGS) 

Resumo: Este artigo realiza uma abordagem analítica das diversas teorias a respeito da 

natureza jurídica relação empregatícia, contrapondo-as com a acentuada concepção 

contratualista trazida à lume pela Lei 13.467/2017. Para tanto, faz análise dos conceitos e 

definições das diversas teorias, dividindo-se em cinco partes.  A primeira porção analisa as 

teorias contratualistas, seguida pela seção que aborda a concepção anticontratualista do 

contrato de trabalho. A terceira seção apresenta a visão para-contratualista, e a quarta, por 

sua vez, estuda as teorias ecléticas. À guisa de conclusão, a presente pesquisa apresenta 

considerações sobre a filiação da legislação brasileira a uma ou mais das teorias analisadas, 

para, ao final, propor releitura à luz da contemporânea teoria jurídica da relação de emprego. 

Por critério metodológico utiliza-se a análise bibliográfica e legislativa, organizada pelo viés 

dedutivo. 

Palavras-Chave: Relação de emprego, Natureza jurídica, Reforma trabalhista. 

 

A REFORMA TRABALHISTA (LEI Nº 13.467) COMO PROPULSORA DA 

ASSIMETRIA NO ÂMBITO DO DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 

Gustavo Teiga (UFRGS) 

Resumo: O presente trabalho investiga as alterações oriundas da Lei nº 13.467/17, 

conhecida como Reforma Trabalhista, limitando-se a análise daqueles dispositivos que podem 

ter maiores condições de contribuir com o enfraquecimento das entidades sindicais obreiras, 

acentuando, portanto, o desequilíbrio já existente entre os Sindicatos dos Trabalhadores e 

Patronais. Dentre as previsões trazidas pelo legislador reformista se pretende explorar: o fim 

da obrigatoriedade de recolhimento da contribuição sindical (Arts. 545, 578, 579, 582 da 

CLT), haja vista a atual necessidade de prévia e expressa autorização dos membros da 

categoria; regulamentação das comissões de representantes de empregados (Art. 510-A/Art. 

510-D da CLT), as quais, em que pese não possam subscrever instrumentos coletivos de 

trabalho, haja vista a obrigatoriedade constitucional de participação dos sindicatos nas 

negociações coletivas de trabalho (Art. 8º, VI da Constituição Federal), por estarem 

desvinculadas das entidades sindicais, exortam uma maior desfragmentação da base obreira 

vinculada aos entes sindicais; prazo máximo de dois anos de duração dos instrumentos 

coletivos e vedação da ultratividade das previsões contidas nos mesmos (Art. 614, §3º da 

CLT), obrigando os sindicatos dos trabalhadores a firmarem novos instrumentos coletivos de 

trabalhado, sob pena de revogação dos direitos anteriormente negociados; autonomia negocial 

privada e preponderância sobre os instrumentos coletivos em relação aos empregados 

portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal igual ou superior a 

duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (Art. 444, 

parágrafo único da CLT). Como paradoxo da atenuação a capacidade negocial das entidades 

sindicais, a Reforma Trabalhista incluiu na norma celetista o Art. 611-A, o qual prevê que a 

convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, depreendendo-

se que esta prevalência é em relação a qualquer matéria, que não seja objeto de vedação do 

também novel Art. 611-B. A Lei 13.467/17 de um lado ampliou significativamente os poderes 

negociais dos sindicatos e de outro esmoreceu sua capacidade de efetiva atuação na defesa 

dos trabalhadores. Em relação à instabilidade dos sindicatos, esta não é uma realidade 

exclusivamente brasileira. Igual cenário de crise negocial também é vivida pelos sindicatos 

na maioria dos países europeus desde o último quarto do século XX, em especial pela chamada 
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crise do associativismo sindical. Assim, pretende-se demonstrar como a Reforma Trabalhista 

ampliou a crise anteriormente já vivida pelos sindicatos dos trabalhadores, a qual reflete no 

enfraquecimento destes e na assimetria negocial para com os sindicatos patronais. 

Palavras-Chave: Reforma Trabalhista, Assimetria entre os Sindicatos dos Trabalhadores 

e Patronais, Direito Coletivo do Trabalho. 

 

POR UMA RECONSIDERAÇÃO DO ORDENAMENTO LEGAL SOBRE A 

PRESUMIDA EQUIVALÊNCIA DOS ENTES COLETIVOS: 

PERSPECTIVAS HISTÓRICA E JURÍDICA 

Vitor Rocha Nascimento (UFRGS) 

Resumo: O presente artigo pretende analisar o fenômeno histórico fático que levou à 

coletivização dos trabalhadores pela busca de melhores condições de vida e de trabalho frente 

aos empregadores, para então verificar o tratamento jurídico dado ao fenômeno social em 

diferentes épocas, até a consagração do modelo de liberdade sindical e de negociação coletiva 

trabalhista voluntária como abstrações jurídicas em grande parte constitucionalizadas nas 

democracias capitalistas da atualidade, com especial atenção para o princípio da equivalência 

dos entes coletivos, que prega a presunção de igualdade material de forças entre coletividades 

institucionalizadas de trabalhadores e empregadores no âmbito de suas negociações coletivas 

sobre as relações de trabalho. Ainda mais, o artigo intenciona verificar a realidade atual da 

fenomenologia material da coletivização dos trabalhadores, delinear suas mazelas atuais e 

precisar, da melhor forma possível, se as coletivizações de trabalhadores se encontram em 

uma fase de crise existencial, como amplamente percebido pela sociedade em geral e pelos 

estudos de diversas áreas das ciências humanas. Após tais desenvolvimentos, o artigo centra-

se no aparente descompasso hodierno do sistema jurídico abstrato criado na fase histórica de 

maior pujança do movimento operário, com atenção voltada para a recente reforma da 

legislação trabalhista brasileira e sua supervalorização da negociação coletiva de trabalho 

como principal instrumento de regulação das relações de trabalho, notoriamente no que toca 

ao princípio da equivalência dos entes coletivos e na negociação coletiva absolutamente 

voluntária sem qualquer intervenção estatal, para com a modernidade de esvaziamento das 

entidades coletivas de trabalhadores, com consequente enfraquecimento das mesmas. Em 

conclusão, questiona-se se essa verificação e eventual correção do sistema jurídico abstrato 

não seriam necessárias para um futuro saudável das relações de trabalho, bem como para o 

sistema democrático capitalista como um todo. 

Palavras-Chave: Coletivização dos trabalhadores, Abstração jurídica referente à negociação 

coletiva laboral, Quebra do princípio da equivalência dos entes sindicais. 

 

 

A LUTA DE CLASSES NO BRASIL – UMA ANÁLISE EVOLUTIVA DO 

VÍNCULO SOCIAL BÁSICO DO SÉCULO XIX ATÉ O XXI 

Breno Hermes Gonçalves Vargas (UFRGS) 

Resumo: A análise ora proposta pretende reafirmar que sindicatos operam como agente 

relevante na redução da desigualdade social. Partindo da premissa que a estrutura sindical 

brasileira - extremamente abalada pela violência das transformações na regulação do 

trabalho introduzidas pela Lei 13.467/2017 – está experimentando um processo de 

agudização da crise na qual já se encontrava há pelo menos três décadas, o estudo promoverá 

um reexame dos contornos da luta de classes no país no passado para confrontá-la com as 

características atuais do movimento de trabalhadores e os desafios que se inauguram no final 

do primeiro quartel do Século XXI. Iniciando, em um primeiro momento, pela recapitulação 
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de noções clássicas da economia política acerca da divisão das classes sociais, explicitando 

como se apresentavam a classe trabalhadora de capitalista no Brasil nos séculos XIX e XX, a 

segunda parte do exame vota-se a análise das concepções contemporâneas sobre o tema, 

investigando como os conflitos de classes se desenvolvem atualmente no país. Traçado tal 

panorama retrospectivo, a parte final do estudo pretende elencar os principais pontos da 

reforma trabalhista que afetam a estrutura sindical brasileira e como as entidades sindicais 

tradicionais necessitaram promover um rearranjo em sua configuração para permanecer 

responsivas às demandas de seus representados e retomar o papel de agente para promoção 

da redução de desigualdade no Brasil. 

Palavras-Chave: História da luta de classes, Organização sindical brasileira, Reforma 

trabalhista. 

 

O NASCIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS TRABALHISTAS: UM 

CENÁRIO COM E PELA OBRA DE FRANZ KAFKA EXPOSTO NESTE 

MOMENTO DE CRISE 

Dartagnan Ferrer dos Santos/ Leonardo do Amaral Dorneles de Dorneles 

(UFRGS) 

Resumo: Ao se falar em processo penal, em burocracia estatal e outros ramos e temas 

jurídicos próximos, a referência à obra de Franz Kafka é muito frequente. No entanto, o autor 

não costuma ser mencionado ao se falar do nascimento dos direitos sociais e do Estado Social, 

ambos ameaçados em nossos dias. O jurista francês Alain Supiot foge a essa regra e menciona 

em “Grandeza e miséria do Estado Social” o trabalho do escritor tcheco em uma companhia 

de seguros de acidentes laborais. Conforme Ernst Pawel, nessa “Arbeiter-Unfall-

Versicherung-Anstalt” o escritor trabalhou com cerca de 250 colegas atendendo “mais de 

35.000 empresas industriais” do Reino da Boêmia; tudo graças à “abrangente legislação social 

aprovada pelo Parlamento entre 1885 e 1887, sob pressão do crescente movimento 

trabalhista”. Com certeza, naquele “Instituto de Seguros de Acidentes com o Trabalhador” 

onde Kafka exerceu seu ofício se fez parte do nascimento da responsabilidade civil objetiva 

que, à época, era pensada em França por Raymond Saleilles, Louis Josserand, René Savatier 

e outros, visando proteção aos trabalhadores contra acidentes do trabalho moderno. Como 

afirma Supiot, esse dever de indenizar “pelo risco da atividade” veio a colaborar para o 

surgimento dos direitos previdenciários e do trabalho e do Estado “bem-estar” que os 

fundamenta e caracteriza. Não por acaso, diz a biógrafa Marthe Robert que o cargo que Kafka 

exerceu naquela típica e insurgente burocracia moderna empresarial o pôs em “contato diário 

com a vida operária” e suas mazelas, o que, por consequência, “desempenha um papel capital 

na visão do mundo social que a sua obra reflete com a mais extrema precisão”. E aqui se vai 

apresentar uma análise relacional entre esses aspectos sociais do direito que nasciam ao final 

do século dezenove e aquele ofício então exercido por Franz Kafka e sua obra. Apresentar-se-

á o nascimento mais ou menos simultâneo: da responsabilidade civil objetiva, dos 

mencionados direitos sociais e suas principais peculiaridades que os diferenciam do direito 

civil clássico e do direito público anterior à consagração dos direitos fundamentais. Após, se 

buscará sinais da realidade social do trabalhador e dessas três instituições jurídicas na obra 

ficcional de Kafka e em sua análise crítica. A vida do autor será pesquisada em biografias, 

como aquela tão consagrada procedida por seu amigo Max Brod. Com isso espera-se 

conceituar e rememorar os mencionados três pilares da sociabilidade jurídica e ilustrar seu 

nascimento pela vida e obra kafkianas, trazendo uma visão interdisciplinar desse momento 

histórico do surgimento de certos traços dos direitos sociais. Ao final - e talvez mais 

importante -, será feita uma aproximação com o atual momento brasileiro e mundial dos 
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direitos sociais e do Estado Social, os quais estão sob fogo cerrado enfrentando crises, 

“reformas” e diminuições que os descaracterizam e enfraquecem. 

Palavras-Chave: Direitos Sociais, Franz Kafka, Reforma trabalhista. 

 

SESSÃO 14 
(sessão coordenada completa) 

NOVAS INTERPRETAÇÕES SOBRE A DITADURA MILITAR: ESTADO, 

SINDICALISMO E SINISTRALIDADE LABORAL 

Moderadora: Ana Beatriz Ribeiro Barros Silva (UFPB) 

Resumo: A ditadura instalada após o golpe de 1964 vem sendo tema de diversos estudos, 

especialmente nas últimas duas décadas. Nos mundos do trabalho, novos olhares, fontes e 

objetos proporcionaram pesquisas que buscam complexificar as inter-relações entre o Estado 

de Segurança Nacional, trabalhadores e sindicatos. As comunicações que compõem esta 

sessão se inserem neste campo e buscam discutir as políticas ditatoriais e seus impactos sobre 

a classe trabalhadora, do golpe à redemocratização. Apesar dos estudos acerca da imprensa 

serem abundantes, ainda pouco se sabe sobre quais eram as visões públicas que a ditadura 

queria construir ou silenciar sobre os trabalhadores e sindicatos. A Agência Nacional, órgão 

oficial de notícias do governo, divulgava os principais projetos e políticas do Ministério do 

Trabalho, conformando quais assuntos da área trabalhista deveriam ser publicizados. A 

partir das notícias desta Agência, busca-se compreender qual o modelo de trabalho e 

trabalhador que a ditadura intentava construir. No outro lado da moeda, neste período o 

Brasil ficou conhecido internacionalmente como “campeão mundial” de acidentes de trabalho, 

o que revelava através de índices oficiais as péssimas condições de vida e trabalho que 

grassavam no país. Diante disso, analisaremos como a questão da sinistralidade laboral foi 

tratada pela imprensa, tanto a de grande circulação, dos maiores grupos midiáticos, quanto 

a alternativa. A complicada associação entre governos militares e sindicatos, de suas 

diretorias com suas bases, bem como o impacto entre lideranças e o chamado “novo 

sindicalismo”, no final do período, são temas a serem debatidos por meio de estudos de caso 

referentes aos metalúrgicos de Volta Redonda, no Rio de Janeiro e Belo Horizonte e 

Contagem, em Minas Gerais. Afinal, o deslocamento da discussão sobre a dicotômica relação 

entre pelegos e oposição sindical permite destacar os elementos em disputa e historicizar as 

demandas e estratégias sindicais, além de perceber quais eram as manobras e aproximações 

utilizadas por essas diretorias para obter vantagens do Estado. Ainda objeto de disputa, o 

debate acerca das inter-relações entre trabalhadores e sindicatos, Estado autoritário e o 

grande capital é central inclusive para a compreensão do período atual, haja vista que a 

“Nova República” foi construída através de uma transição pactuada entre as elites, sob 

coordenação dos militares e sobre os escombros da repressão, censura e diversas violações 

impetradas pelo Terror estatal, cujos agentes nunca foram responsabilizados. A ausência de 

um entendimento mais profundo da aliança “empresarial-militar” e dos impactos da 

repressão sobre sindicatos e trabalhadores, demonstra a permanência da cumplicidade entre 

a classe dominante. Num momento tão marcado pela polarização, em que grupos da sociedade 

brasileira pedem a volta da ditadura, é essencial a compreensão de que a vida do “trabalhador 

que não se envolvia em subversão” não era nem de perto a mais suave. 

Palavras-Chave: Ditadura Militar; Trabalhadores; Sindicalismo 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO E SINISTRALIDADE LABORAL DURANTE 

A DITADURA MILITAR BRASILEIRA ATRAVÉS DA IMPRENSA 
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Ana Beatriz Ribeiro Barros Silva (UFPB) 

Resumo: Partindo da concepção de que a sinistralidade laboral representa a culminância do 

processo de exploração capitalista, e é, portanto, reveladora de aspectos os mais diversos - 

condições de vida e trabalho, processos produtivos, legislação trabalhista, políticas 

previdenciárias, dentre outros - esta comunicação tem como enfoque principal a questão dos 

acidentes e doenças do trabalho durante a ditadura militar brasileira. Este período, mesmo 

com a expressiva quantidade e densidade de pesquisas que o vêm escrutinando, ainda motiva 

abordagens e temáticas diversas, estimulando intensos debates teórico-metodológicos e 

historiográficos. Um aspecto que vem recebendo crescente atenção é o enfoque no caráter de 

classe da ditadura, com vistas a compreender como foi possibilitada a concretização do 

“desenvolvimento com segurança”, através de medidas repressivas de controle do “inimigo 

interno”, atração e favorecimento do grande capital e uma brutal exploração da força do 

trabalho, além da perseguição e inviabilização das oposições. Este processo levou a taxas de 

crescimento econômico sem precedentes, redundando no “milagre brasileiro”, que teve como 

efeito colateral o reconhecimento do Brasil como “campeão mundial” de acidentes de trabalho. 

A questão dos acidentes e doenças do trabalho, sobretudo de seus índices calculados pela 

Previdência Social, teve certa divulgação pela imprensa e impacto sobre a opinião pública, 

apesar da censura aos meios de comunicação, bem como demandou iniciativas dos sucessivos 

governos, tais como o fomento da prevenção de acidentes, formação de profissionais e 

instalação de serviços de saúde e segurança do trabalho, reabilitação profissional dos 

trabalhadores incapacitados para o trabalho, dentre outras. O objetivo desta comunicação é 

analisar como a questão da sinistralidade laboral foi tratada pela imprensa, tanto a de grande 

circulação, produzida pelos maiores grupos midiáticos, quanto a alternativa, sobretudo os 

jornais Opinião e Movimento. Segundo a mídia impressa, o que levou o Brasil a apresentar 

taxas cada vez mais expressivas de acidentes e doenças do trabalho? Até que ponto os 

acidentes de trabalho eram reflexo de um modelo específico de crescimento econômico 

adotado pelo regime ou tinham outras causas, como a origem e formação da força de trabalho 

brasileira, por exemplo? Como os diversos meios de comunicação apresentavam para o grande 

público os índices de sinistros, incapacidade e mortes decorrentes do trabalho? Quais casos 

de acidentes puderam ser abordados pela imprensa? E como os impressos examinavam as 

medidas de controle da sinistralidade laboral propostas pelos governos militares? Portanto, 

centrada nas condições de trabalho e na sinistralidade laboral, esta comunicação visa 

colaborar para a compreensão de mais esta faceta do modelo de desenvolvimento capitalista 

brasileiro, tardio e dependente, proporcionado pela aliança “empresarial-militar” então no 

poder. 

Palavras-Chave: Ditadura militar; Acidentes e Doenças do trabalho; Imprensa. 

 

COMPORTAMENTOS E ATITUDES SOCIAIS DE TRABALHADORES 

METALÚRGICOS NA DITADURA MILITAR 

Carolina Dellamore (UFMG) 

Resumo: O golpe civil-militar de 1964 que depôs o presidente eleito João Goulart e em 

seguida instaurou uma ditadura que durou vintes anos no Brasil, atingiu profundamente a 

classe trabalhadora brasileira e suas formas de organização. Diante disso, o presente 

trabalho terá como ponto de partida o exame da trajetória do Sindicato dos Trabalhadores 

nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Belo Horizonte e Contagem 

durante a ditadura militar brasileira (1964-1985). Busca-se, com isso, analisar o impacto do 

golpe, ocorrido em 1964 e, seus efeitos sobre esse sindicato, com a cassação de suas principais 

lideranças e a intervenção estatal; o papel da entidade no movimento grevista de 1968, na 

Cidade Industrial de Contagem, local de abrangência do sindicato, e que motivou uma nova 
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intervenção por parte do Ministério do Trabalho. Também serão examinados os embates 

entre a diretoria eleita em 1969 – que permaneceu à frente da entidade por quinze anos – , e 

a oposição sindical surgida na década de 1970 e 1980. É importante destacar que essa 

investigação objetiva, por meio da recomposição da trajetória do Sindicato dos Metalúrgicos, 

compreender os comportamentos e atitudes sociais de lideranças sindicais e trabalhadores de 

base dessa categoria durante a ditadura. Sendo assim, investigar o comportamento desses 

trabalhadores nesse contexto permite identificar a resistência e o engajamento político contra 

a ditadura, bem como a adesão e as estratégias de acomodação frente ao regime militar. 

Propicia, portanto, examinar a ação política dos metalúrgicos no âmbito do ativismo sindical, 

na militância política junto aos partidos e às organizações de esquerda ou ainda na 

constituição de outros espaços de luta política, como nos movimentos de bairros, contra a 

poluição e por melhorias nas condições de vida na região; a ação dos interventores nomeados 

pela ditadura ou daqueles dirigentes eleitos, mas que se caracterizavam por terem um 

comportamento mais aderente ao regime e ainda as estratégias de acomodação utilizadas por 

algumas lideranças. Deste modo, o Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem 

serve de ponto de partida para compreender, de maneira mais complexa, as atitudes sociais 

dos trabalhadores na ditadura. 

Palavras-Chave: Ditadura militar; Trabalhadores; Atitudes sociais. 

 

O NOVO TRABALHISMO COMO A POLÍTICA DA DITADURA PARA OS 

SINDICATOS: A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS E A 

PROPAGANDA  

Heliene Nagasava (CPDOC/FGV) 

Resumo: O golpe militar de 1964 marcou uma profunda alteração no papel do Ministério do 

Trabalho. A pasta, especialmente no período do intervalo democrático, tinha galgado os 

primeiros postos da máquina burocrática, passando a ser um dos principais ministérios do 

Poder Executivo. No entanto, a ditadura transferiu o poder decisório de questões centrais 

para os trabalhadores para os ministérios da área econômica e para os aparelhos repressivos, 

o que levou tanto ao desmantelamento físico da sua própria estrutura, com a redução do seu 

orçamento e quadro de funcionários, quanto à perda simbólica do seu papel de negociador 

com a classe trabalhadora. Uma dos principais evidências dessa mudança foi que a promoção 

da nova política para o trabalhador foi realizada pelo Ministério do Planejamento. O “novo 

trabalhismo”, termo utilizado por Castelo Branco, em 1965, mas aperfeiçoado 

conceitualmente por Roberto Campos, ministro do Planejamento, tinha por objetivo promover 

a democratização das oportunidades, ampliando as atribuições dos sindicatos e deslocando o 

seu foco de atuação das reivindicações salariais para o desenvolvimento, em associação com 

o governo, de projetos e programas de investimentos nos setores sociais de produtividade 

indireta. Carro chave dessa nova política foi o Programa Especial de Bolsa de Estudos 

(PEBE), citado como uma importante ação governamental para aumentar o número de 

sindicalizados, promover um alívio salarial para os trabalhadores e estimular a sua educação. 

O programa, criado em janeiro de 1966 ainda sob a gestão do Ministro do Trabalho Walter 

Peracchi Barcelos no governo Castelo Branco, foi um dos mais importantes para o governo 

Costa e Silva e visava fornecer bolsas de estudos para filhos de trabalhadores sindicalizados. 

Os recursos para o programa vinham de fundos governamentais, contribuições de empresas 

e acordos internacionais. Uma das mais importantes fontes de renda veio da Aliança para o 

Progresso e a sua repercussão foi aventada de tal forma que se tornou vitrine para 

sindicalistas internacionais e membros da Organização Internacional do Trabalho que 

visitariam o país. Um dos principais canais de divulgação do PEBE foi os Boletins 

informativos da Agência Nacional, órgão de notícias do governo federal, que eram 
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distribuídos para a imprensa. No final dos anos 1960, enquanto o país convulsionava em 

manifestações públicas contra a ditadura e a classe trabalhadora se organizava em greves 

contra o arrocho salarial, o Ministério do Trabalho passou a ignorar tais acontecimentos 

limitando-se a divulgar boletins quase exclusivamente sobre o PEBE. Nesse sentido, neste 

trabalho pretendo analisar os boletins divulgados pelo Ministério do Trabalho, via Agência 

Nacional, para tentar compreender qual modelo de trabalho e trabalhador a ditadura queria 

construir, refletindo sobre a efetividade do PEBE e levantando hipóteses sobre o seu impacto 

sobre a classe trabalhadora.  

Palavras-Chave: Ditadura militar; Ministério do Trabalho; Programa Especial de Bolsa de 

Estudos. 

 

ALIANÇA EMPRESARIAL-MILITAR, REPRESSÃO E 

“REDEMOCRATIZAÇÃO”: MÉTODOS, INTERESSES E 

RESPONSABILIDADES 

Richard de Oliveira Martins (UNICAMP) 

Resumo: O ascenso do movimento operário a partir de 1978 consolidou um cenário político no 

qual a legitimidade do regime autoritário inaugurado pelo golpe de 1964 se encontrava 

permanentemente em xeque. Entretanto, mesmo pressionado em diversas frentes, o governo 

João Batista Figueiredo (1979-1985) foi capaz de manter o controle sobre a chamada 

“abertura política”, garantindo, entre outras medidas antidemocráticas, a exclusão da 

participação popular via voto, através da eleição indireta do primeiro presidente da Nova 

República, e a impunidade dos militares envolvidos com a repressão política, barrando 

quaisquer medidas de justiça transicional no contexto da “redemocratização”. Para 

concretizar estes e outros interesses das classes dominantes durante a transição política, 

tanto segmentos do Estado quanto empresas privadas seguiram recorrendo a diversas 

modalidades da repressão contra os trabalhadores mobilizados. Ao contrário do que se 

verificou em outros países do cone sul, nos quais militares denunciados por assassinatos, 

tortura e outros crimes contra os direitos humanos e, em alguns casos, até mesmo os próprios 

ditadores foram levados a julgamento, no Brasil, graças ao lobby contra o “revanchismo” e 

com o amparo da redação propositalmente tortuosa da Lei de Anistia de 1979, nenhum 

militar envolvido com a repressão política jamais foi processado. Nem mesmo a 

implementação tardia de uma Comissão Nacional da Verdade (2012-2014) conseguiu reverter 

esse quadro, embora tenha promovido avanços significativos no levantamento e na 

sistematização das denúncias. Da mesma forma, as corporações acusadas de envolvimento 

ou conivência com a repressão política (em grau tão intenso que justificou o uso das 

expressões “ditadura fabril-governamental” e “aliança empresarial-policial-militar” no 

relatório publicado pela CNV) nunca foram responsabilizadas por tais práticas. Somente em 

2017 a matriz alemã da Volkswagen admitiu ter se beneficiado das medidas impostas pelo 

regime ditatorial brasileiro, bem como a cooperação entre funcionários de sua segurança 

interna e militares para facilitar a prisão de alguns de seus empregados. Conforme se 

acumulam as evidências documentais e testemunhos, torna-se cada vez mais difícil 

questionar a permanência dessa cumplicidade patronal-militar, não apenas durante a 

transição política, mas também na Nova República. Reunindo algumas dessas evidências, 

argumentaremos que, no âmbito da disputa acerca dos rumos da chamada 

“redemocratização” brasileira, é preciso dar maior destaque à reformulação e à readequação 

das práticas repressivas dirigidas contra o operariado organizado, atentando para os métodos 

da repressão, os interesses articulados aos quais ela atendia e as responsabilidades 

compartilhadas em sua execução. Por fim, levantaremos hipóteses sobre a articulação entre 
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distintas modalidades repressivas e seu impacto na conformação de um regime democrático 

precário. 

Palavras-Chave: Nova República; Ditadura militar; Aliança empresarial-militar. 

 

SINDICALISMO, DITADURA E COMUNIDADE: DE REPRESENTANTES 

DOS TRABALHADORES A “PELEGOS” 

Eduardo Ângelo da Silva (UFRRJ) 

Resumo: Após as violentas intervenções sindicais, em especial as de 1964 e 1968, apenas nos 

anos 70 teríamos o retorno de diretorias eleitas em muitos sindicatos. Tais diretorias tiveram 

que lidar com diferentes contextos daquela longa década. Assim foi o caso da gestão 

Waldemar Lustoza, eleita em 1973 para a direção do Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Barra Mansa, Volta Redonda, 

Resende e Barra do Piraí, doravante chamado de Sindicato.  

Lustoza e seus diretores ficaram por dez anos à frente do Sindicato (1974-1983) que tinha e 

ainda tem grande visibilidade por atuar na região da Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN). Nos anos 70, a CSN passou por seu maior processo de expansão, diretamente 

relacionado ao fato da cidade de Volta Redonda ter sido considerada Área de Segurança 

Nacional. Durante esses anos, inicialmente a experiência sindical ocorre em um contexto de 

cortejo por parte do Ministério do Trabalho e da Aliança Renovadora Nacional (ARENA), em 

especial no pós-1974, ano em que Movimento Democrático Brasileiro (MDB) surpreende 

eleitoralmente. Tal interesse culminou com uma visita de Geisel à cidade de Volta Redonda 

em 1976. Legitimados, em grande medida, pelas atividades de assistência social e inseridos 

na rede de lideranças e autoridades políticas do status quo, os diretores sindicais eleitos em 

1973 se viam como defensores dos interesses dos trabalhadores de acordo com as regras do 

jogo. Por outro lado, as lutas pela redemocratização e o revigoramento dos movimentos de 

trabalhadores, na segunda metade da década, tencionaram em outro sentido as direções 

sindicais. No caso estudado, a direção vigente terá que lidar com o fortalecimento da oposição 

sindical local e com a (re)emergência da greve enquanto possível instrumento de luta. Quando 

a superfície sobre a qual aquela direção se consolidou se movimentou rapidamente, sua auto-

imagem de defensores dos trabalhadores teve que enfrentar, cada vez mais, o estigma do 

“peleguismo”. Ao observar a liderança e comportamento sindical nos anos 70, esta 

apresentação visa compreender a dinâmica da relação entre esse grande sindicato e 

diferentes contextos políticos. Para isso, utilizamos um jornal local (“Jornal Opção”), que 

apresenta as conexões entre o Sindicato, a comunidade, o governo e lideranças políticas. A 

análise da ascensão e queda da gestão de Lustoza através desta fonte permite ampliar a 

compreensão do contexto que o impulsionou, conectando suas práticas e compreendendo seu 

poder de forma integrada a um panorama político mais amplo. Da mesma forma, observando 

sua relação com a comunidade e não apenas com a categoria que representava, observamos 

como a mudança nas relações locais, ligada a processos maiores, causou lesões naquele tipo 

de sindicalismo. Assim, as perspectivas que observam a relação entre sindicalismo e 

comunidade podem ser uma grande chave para a compreensão do papel desempenhado pelos 

sindicatos durante a ditadura. 

Palavras-Chave: Sindicalismo; Volta Redonda; Companhia Siderúrgica Nacional. 

 

SESSÃO 15 
(sessão coordenada completa) 

COMPLEXIFICANDO A INTERSECCIONALIDADE: PERSPECTIVAS 

QUEER SOBRE O MUNDO DO TRABALHO  
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Moderador: Paulo Fontes (UFRJ) 

Resumo: O painel aborda, a partir de diferentes estudos específicos, focados em tempos e 

espaços variados, experiências de sujeitos sexualmente desviantes da heteronormatividade 

no mundo do trabalho. No seu conjunto, os trabalhos reivindicam a importância de se levar 

em conta esta variável, a sexualidade, em articulação com outros marcadores sociais, como 

classe, gênero, raça-etnia e geração, para a elaboração de uma história do trabalho mais 

complexa e politicamente inclusiva. 

Palavras-Chave: queer, homossexualidades, interseccionalidade 

 

AS LINDAS TOILLETES DE AYMOND: O TRABALHO DE 

TRANSFORMISTA NOS PALCOS CARIOCAS (1930 – 1950) 

Flávia Ribeiro Veras  

Resumo: Pretende-se analisar, através da trajetória profissional do artista argentino 

Norberto Américo Aymonino, cujo o nome artístico era Aymond, como o mercado de diversões 

carioca, entre os anos de 1930 e 1950, recebia artistas homossexuais ou de sexualidade 

“questionável” perante ao público. Os limites de ascensão profissional, a visibilidade, a 

recepção tanto do público quanto do empresariado, tal como a questão salarial e sindical serão 

pontos importantes de reflexão. Mesmo considerando o mercado artístico como um queer 

work, ou seja, como um espaço no qual a força de trabalho de homossexuais era corrente - 

seja nos teatros, nos cassinos, nos circos, ou mesmo no cinema - os mecanismos de aceitação 

e construção do sucesso profissional daqueles que não exibiam a sexualidade normativa 

passava por crivos específicos, sobretudo no contexto da emergência da cultura de massas e 

da afirmação cultural da Política da Boa Vizinhança. Artistas como Norberto eram 

considerados exóticos ou até mesmo grotescos. Ele trabalhou como transformista e imitava a 

voz de cantoras de sucesso mundial com tanta perfeição que recebeu o apelido de “o artista 

garganta de ouro”. Esse apelido fez parte do rol das muitas piadas de duplo sentido e dos 

comentários irônicos da mídia e do público sobre sua sexualidade do artista que atuou em 

muitas cidades do Brasil e da Argentina. Ele tinha boa aceitação junto ao público carioca e 

firmou contrato com diversas companhias teatrais, mas sem chegar a ser conhecido como um 

astro ou estrela internacional.  Seu talento inegável de imitador e sua desenvoltura atuando 

como personagem feminina nos teatros populares impressionavam o público e a crítica que 

se manifestavam quase sempre em tom jocoso. Não se tem registros que Aymond tenha 

assumido ou negado a homossexualidade, mas sua discrição na vida pessoal, aliado ao bom 

trato com o público e empregadores proporcionou a ele contratos correntes, apesar do baixo 

cachê, sobretudo, quando comparado aos outros artistas argentinos que frequentavam a 

praça artística do Rio de Janeiro no mesmo período. 

Palavras-Chave: Queer work;  mercado de diversões; teatro 

 

COMPORTAMENTOS DESVIANTES E ALEGAÇÕES PARA EXPULSÃO: A 

HOMOSSEXUALIDADE NAS “VILAS DE MALOCAS” DE PORTO ALEGRE 

(RELATÓRIO DE ILDO MENEGHETTI, 1952) 

Rodrigo de Azevedo Weimer (FEE-UFRGS) 

Resumo: Durante a década de 1940, ocorreu o desenvolvimento, em Porto Alegre, de uma 

série de “vilas de malocas” (Caiu do Céu, Doca das Frutas, Vila Santa Luzia, Forno do Lixo, 

Mato Sampaio, Dona Teodora, Ilhota, por exemplo), isto é, agrupamentos de moradias 

populares que se destacavam por algumas características: a) precária condição 

infraestrutural; b) frágil sustentação arquitetônica das próprias moradias; c) situação 

jurídica irregular do terreno ocupado. Apesar de serem habitadas em grande medida por 
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trabalhadores, a elas foi associada a imagem de moradia de miseráveis despossuídos. 

Originárias da própria pobreza urbana de Porto Alegre e de migrações do espaço rural, as 

“malocas” rapidamente foram vistas como indesejáveis sob um ponto de vista higienista, que 

as entendia maculadas não apenas do ponto de vista físico e epidemiológico, mas também 

moral (Klafke, Weimer e Furini, no prelo). Nesta comunicação, analisa-se o relatório de 1952, 

por meio do qual o prefeito Ildo Meneghetti, o maior perseguidor das “vilas” no período, 

procurou justificar sua expulsão alegando a existência de comportamentos desviantes, como 

transexualidade, homossexualidade, alcoolismo e prostituição. Procura-se investigar as 

práticas sociais e sexuais entre homens naquele segmento popular naquele momento por 

meio da constatação, feita por diversos autores (Fry, 1982, Trevisan, 2002 [original de 1986], 

MacRae, 1990 e Green, 2000) da predominância de uma relação hierárquica “bofe”-“homem 

de verdade”/“bicha”-“afeminado”. O caráter “promíscuo” e “imoral” das “malocas” foi 

generalizado, na época, ao conjunto dos agrupamentos de moradia popular, e isto foi 

considerado suficiente para qualificá-las como um “quisto social”, uma “situação anômala” 

que devia ser objeto de “extermínio”. Procuro levantar as representações sociais que 

produziram estigmas que justificaram e motivaram a retirada das “malocas”, com ênfase na 

questão da homossexualidade. Prescrevia-se a “exclusão” de quem não atingisse um “mínimo 

de moralidade”, nível este, obviamente, estabelecido de acordo com o arbítrio moralista do 

administrador público. Essas margens de tolerância para alguns “maloqueiros” julgados 

“estáveis” e dentro da “normalidade”, entretanto, encontravam seu limite em um explícito 

intuito de empreender políticas de remoção para todos, seja por meio da pura e simples 

expulsão, seja através da reinstalação em outras áreas. 

Palavras-Chave: estigma, moralismo, remoções. 

 

SEXUALIDADES DESVIANTES E POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO NA 

PROSTITUIÇÃO MASCULINA A PARTIR DO CASO LUÍSA FELPUDA 

(PORTO ALEGRE, 1980) 

Tiago Medeiros (UFRGS) 

Resumo: A partir de um caso específico ocorrido em Porto Alegre (RS) no ano de 1980 - o 

assassinato de Luísa Felpuda, dona de um bordel destinado ao público homossexual -, esta 

comunicação aborda experiências relativas à prostituição masculina nesta cidade entre finais 

dos anos 1970 e começo dos anos 1980. O "caso Luísa Felpuda" teve grande repercussão 

midiática à época dando visibilidade ao universo dos desviantes sexuais na cidade e, 

sobretudo, àqueles sujeitos envolvidos no "mercado homossexual" (Perlongher, 1987). De 

modo mais geral, este caso permite questionar as possibilidades de sujeitos sexualmente 

desviantes da heteronormatividade no mundo do trabalho a partir de suas intersecções com 

categorias etárias, sexuais, de gênero e de classe. Tomando como foco de análise as trajetórias 

de três dos personagens principais deste enredo pretende-se tensionar suas experiências no 

universo da prostituição masculina a partir das posições de sujeito a eles atribuídas pelo 

discurso jornalístico, as quais ora são acatadas, ora são contestadas pelos mesmos. Assim, a 

trajetória de Luísa Felpuda permite questionar as possibilidades de atuação de sujeitos 

homossexuais mais velhos e de classe social mais abastada. Por sua vez, os discursos sobre 

Joelma, sujeito travesti, possibilitam problematizar as associações entre travestilidade, 

prostituição e criminalidade, bem como suas táticas para se distanciar destas atividades ao 

reivindicar-se enfermeira. Por fim, a trajetória de Jairo oferece elementos para interpelar as 

experiências de jovens rapazes que, nas décadas de 1970 e 1980, buscavam na prostituição 

masculina uma possibilidade de ascensão social a partir da comercialização de uma expressão 

de gênero tida como masculina e viril.  

Palavras-Chave: prostituição masculina, travestis, homossexualidades 
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COMPLEXIFICANDO A INTERSECCIONALIDADE: PERSPECTIVAS 

QUEER SOBRE O MUNDO DO TRABALHO 

Benito Bisso Schmidt (UFRGS) 

Resumo: A noção de interseccionalidade possibilitou complexificar o entendimento dos 

processos de dominação e resistência nas sociedades contemporâneas ao entender as 

opressões como co-constitutivas, articuladas e não hierarquizadas, ao menos a priori. Na 

historiografia do trabalho, tal perspectiva tem enfocado especialmente os cruzamentos das 

dominações e discriminações de gênero, raça-etnia e classe. Porém, ainda são poucas as 

pesquisas que se voltam para os(as) trabalhadores(as) sexualmente desviantes dos padrões 

heteronormativos. Mais invisíveis, até pelo próprio caráter de segredo que historicamente as 

constituem, as experiências destes(as) desviantes sexuais, e os discursos que os(as) 

configuram, também são formadoras do mundo do trabalho. Basta, pensar, por exemplo, nas 

profissões socialmente estabelecidas como próprias de pessoas queer (como as de 

cabelereiro(a), estilista, comissário de bordo e enfermeiro(a)) ou no reforço da 

heteronormatividade nas atividades de militância sindical e política, com seus apelos, 

explícitos ou velados, a valores ligados às masculinidades hegemônicas. Esta comunicação 

pretende chamar a atenção para a importância de se levar em conta a referida perspectiva 

analítica, bem como apontar alguns caminhos historiográficos e metodológicos possíveis para 

a sua efetivação. 

Palavras-Chave: queer, interseccionalidade, homossexualidades. 

 

 

SESSÃO 16 
(sessão coordenada completa) 

DISCUTINDO GÊNERO E RAÇA NOS MUNDOS DO TRABALHO DO 

AMAZONAS (SÉCULOS XIX A XXI) 

Moderadora: Maíra Chinelatto Alves (UFAM) 

Resumo: Esta sessão coordenada tem como objetivo discutir abordagens historiográficas que 

se construam a partir de raça e gênero como categorias de análise para a reflexão sobre os 

Mundos do Trabalho no Amazonas, entre os séculos XIX e XXI. A proposta é, partindo dessas 

categorias, analisar experiências de sujeitos múltiplos e seu papel na formação do Mundo do 

Trabalho dentro da especificidade histórica do Amazonas através de pesquisas sobre vários 

espaços de trabalho, nos meios urbano ou rural, envolvendo diferentes sujeitos históricos 

submetidos a trabalho compulsório, livre ou autônomo. Alinhada aos avanços da 

historiografia social do trabalho e da escravidão, propõe a articulação de investigações que 

contemplem em conjunto tempos e espaços diversos, buscando enfocar e iluminar histórias 

de diferentes sujeitos subalternos. Nesse sentido, a articulação proposta permite discutir 

trajetórias e estratégias de mulheres negras e indígenas que conectam os mundos do trabalho 

escravo e do trabalho livre. À luz de estudos sobre a formação da classe trabalhadora em 

outras regiões do Brasil, pretende-se pensar o trabalho no Amazonas, desde a Província até 

os anos iniciais da República, como forma de fomentar diálogos necessários a partir das 

interseções entre as categorias de classe, gênero e raça. Levando novos olhares a temas já 

clássicos na historiografia, tarefa essencial para desvendar a grande complexidade da 

dinâmica da sociedade, principalmente numa região observada pelo restante do Brasil, 

propõe-se um avanço temporal para investigar as relações entre homens e mulheres no 1° de 

maio de 1914 na cidade de Manaus vistas sob o olhar do Jornal do Comércio do Amazonas, 

d’A Lucta Social e d’A Voz do Trabalhador do Rio de Janeiro. Neste diapasão, considerando 
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gênero como uma categoria cada vez mais abrangente nos estudos históricos, ela será 

utilizada no debate de relações de trabalho entre homens e mulheres em seringais da larga 

extensão do Amazonas e de suas várias comunidades. Com o avanço da história oral, a 

historiografia tem voltado cada vez mais os olhos para dentro das matas, revelando assim 

histórias das mulheres em cujas  vivências a mata desempenha papel central. Este é um 

campo fértil a ser explorado, considerando a dimensão da região da Amazônia legal e das 

famílias que moraram naquelas localidades. Finalmente, propõe-se o debate sobre as 

condições de trabalho de mulheres na área portuária do Centro de Manaus no século XXI, 

atentando para as diversas experiências empreendidas por elas no uso do espaço, nos diversos 

trabalhos que exercem e nos embates que concernem o gênero, entendido como coloca a 

historiadora Joan Scott, como elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas 

diferenças percebidas entre os sexos, e uma forma primeira de significar as relações de poder, 

com os símbolos que denotam como são produzidas essas construções e por quem, nos 

distanciando dos estereótipos em torno das atividades portuárias como exclusivamente 

masculinas. 

Palavras-Chave: Trabalho, Raça, Gênero. 

 

GÊNERO DO TRABALHO PORTUÁRIO EM MANAUS-AM 

Rafaela Bastos de Oliveira (Instituto Batista do Amazonas) 

Resumo: Várias são as atividades desenvolvidas nas áreas portuárias por diversos 

trabalhadores, importando mencionar a presença de mulheres em atividades de transporte 

de mercadorias, de venda de bebidas ou no corte de peixe e carne, dentre outras atividades. 

É a partir das memórias e das relações constituídas no cotidiano pelas mulheres no uso do 

espaço, na inserção em atividades portuárias e nos embates que concernem ao gênero que 

este trabalho propõe discutir. Nessa perspectiva, partimos das proposições da historiadora 

Joan Scott que implicam a concepção do gênero como “um elemento constitutivo de relações 

sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos, e uma forma primeira de significar 

as relações de poder” (SCOTT, 1989: 21), onde existem símbolos relacionados entre si que 

denotam como são produzidas essas construções e por quem, nos ajudando a reconhecer “a 

natureza do debate ou da repressão que leva a aparência de uma permanência binária”, nos 

distanciando dos estereótipos em torno das atividades portuárias como exclusivamente 

masculinas. Ao narrarem suas experiências, as mulheres da área portuária do Centro da 

cidade Manaus vão significando suas experiências de trabalho, e construindo memórias 

dessas experiências, que segundo Portelli acontece como um “processo individual, que ocorre 

em um meio social dinâmico, valendo-se de instrumentos socialmente criados e 

compartilhados” (PORTELLI, 1997: 09). 

Palavras-Chave: Gênero; Porto; Memória. 

 

GÊNERO, TRABALHO E IMPRENSA: A FÁBRICA DE ROUPAS 

AMAZONENSE E O PRIMEIRO DE MAIO DE 1914 EM MANAUS 

Richard Kennedy Nascimento Candido (UFRRJ) 

Resumo: Nesta comunicação pretendemos analisar como a imprensa manauara externalizava 

as relações entre homens e mulheres na data mais emblemática para a classe trabalhadora: 

o Primeiro de Maio. Data esta que, no ano de 1914, ganhou um significado maior, que foi a 

participação das operárias da Fábrica de Roupas Amazonense que lutavam pela manutenção 

do emprego de seu gerente e que ganharam apoio da grande massa de trabalhadores da 

cidade como forma de reconhecimento e importância das suas lutas nesta emblemática data. 

Assim, pretendemos com este artigo, relacionar essas mulheres e homens à luz da imprensa 

por meio de três jornais: são eles o Jornal do Comércio, o jornal A Lucta Social ambos de 
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Manaus e o jornal A Voz do Trabalhador do Rio de Janeiro, destacando a polifonia desses 

órgãos da imprensa ao observar que eles possuem vozes discordantes dentro de um mesmo 

jornal. 

Palavras-Chave: Primeiro de Maio, Imprensa, Gênero. 

 

MUDANÇAS NO COTIDIANO DE TRABALHO DAS FAMÍLIAS NOS 

SERINGAIS DO AMAZONAS APÓS SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Agda Lima Brito (UERJ) 

Resumo: Através de fontes orais e fontes oficiais, pretendemos desvendar o mundo do 

trabalho e cotidiano, dentro dos seringais do Amazonas entre 1946 e 1966, entendendo que 

esse período abrange mudanças políticas para região Norte, como por exemplo a 

implementação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia – 

SPVEA. Nosso objetivo é investigar o trabalho familiar nos seringais, onde homens, mulheres 

e crianças trabalharam em uma série de atividades buscando a sobrevivência no Amazonas, 

entendendo que dentro desses planos de recuperação os trabalhadores passaram por 

mudanças no ambiente onde moravam, os seringais, as matas. Ressaltando que daremos 

maior atenção ao trabalho feminino, nos preocupando com as dificuldades que essas 

trabalhadoras enfrentam dentro do espaço de trabalho citado. 

Palavras-Chave: Trabalho, Mulheres, Memória. 

 

TRABALHO, MOBILIDADE E GÊNERO NO AMAZONAS OITOCENTISTA 

(1850-1888) 

Jéssyka Sâmya Ladislau Pereira Costa (UNICAMP) 

Resumo: No Brasil Oitocentista a população africana e afrodescendente egressa do cativeiro 

tinha sua experiência de mobilidade e liberdade ameaçada pelo espectro da escravidão, pela 

necessidade de lidar constantemente com o receio de cair ou voltar para ela. Ainda recaiam 

sobre eles várias regulamentações, por parte principalmente do poder público de cunho 

imperial e provinciais, com o objetivo de mantê-los sobre controle e utilizá-los forçadamente 

enquanto mão de obra em diversas atividades por todo território brasileiro. A historiografia 

mais recente vem demonstrando como na segunda metade desse século esse processo 

intensificou-se fazendo crescer a precarização da liberdade de africanos e afrodescendentes 

livres e/ou libertos, principalmente pelo costume senhorial disseminado de escravizar 

ilegalmente essa população ao arrepia da lei vigente, mas que durante longos períodos obteve 

a proteção das instituições governamentais. Essas vivências foram atravessadas por questões 

de gênero, em que homens e mulheres enfrentavam desafios diferenciados em suas 

trajetórias. Às mulheres, ainda bastante atreladas com atividades domésticas, ambiente que 

guardava complexas conexões com as relações escravistas pautadas num exacerbado 

paternalismo, continuavam a ter o caminho da autonomia negociado nos espaços do ambiente 

privado e de uma notória dependência pessoal. Apesar da experiência do deslocamento 

geográfico apresentar inúmeros perigos e ameaças, mesmo assim muitas optavam por esse 

caminho. Algumas delas acabaram indo povoar a Província do Amazonas, que na segunda 

metade do XIX, passava por inúmeras transformações, tais como: elevação da comarca à 

categoria de província e por isso a instalação do aparelho administrativo, abertura do rio 

Amazonas à navegação estrangeira, a chegada de modernos vapores, estrada de ferro, 

incremento da imprensa, crescimento das cidades, aumento do contingente populacional 

(tanto livre como escravo) e início da expansão e crescimento da empresa extrativista da 

borracha. Todas essas questões atraíram sobremaneira uma população livre que servia de 

mão de obra nesses espaços de trabalho, sendo as mulheres negras e indígenas comumente 
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presente nos serviços domésticos dos lares mais abastados. Nesta pesquisa buscaremos 

debater algumas dessas questões através da trajetória de Catarina Maria Roza da Conceição, 

mulata, natural de Teresina, escravizada ilegalmente em Baetas, às margens do Rio Madeira 

em 1875. Antes de chegar à região ela ainda passou pelas províncias do Maranhão e Pará, 

realizando serviços domésticos. Este estudo se utilizará de uma fonte jurídica, um processo 

de Habeas Corpus, para penetrar nos relatos descritos ao longo do processo com o objetivo de 

recuperar as diferentes estratégias acionadas por elas e como as mesmas qualificavam e 

interpretavam o "viver em liberdade". Além disso utilizará de uma base bibliográfica que 

ajuda a problematizar a vida de nossa personagem para compreendê-la através de um 

processo mais amplo. 

Palavras-Chave: Amazônia, Trabalho, Gênero. 

 

SESSÃO 17 
MUNDOS DO TRABALHO EM TEMPOS DE ESCRAVIDÃO E NO PÓS-

ABOLIÇÃO I  

Resumo: sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema “Mundos do 

trabalho em tempos de escravidão e pós-abolição”  

 

"OS ARTISTAS PELOS ARTISTAS" - TRABALHADORES E SUAS 

HIERARQUIAS SOCIAIS NO TEMPO DA ESCRAVIDÃO 

Renata Figueiredo Moraes (UERJ) 

Resumo: No mundo do trabalho no Brasil Império não existiam apenas homens e mulheres 

escravizados. Essa afirmativa ainda é necessária uma vez que muitas pesquisas insistem em 

não ver o trabalhador livre como um sujeito importante da economia do Império, apesar da 

escravidão. Esse sistema, eliminado apenas em 1888, criou um tipo de trabalhador: o 

escravizado que, apesar de estar sob o jugo da escravidão, tinha ofício próprio ou atuava ao 

lado dos trabalhadores livres. Essa apresentação propõe pensar o mundo do trabalho no 

Brasil a partir das hierarquias entre os trabalhadores. Para isso, consideramos como 

trabalhador também aquele que não tinha sua liberdade jurídica, ou seja, o escravo. A fim de 

perceber essas hierarquias, irei considerar dois tipos de fontes: os jornais que circulavam na 

Corte no século XIX e as medidas legislativas de controle da cidade e que regularam, de algum 

modo, o trabalho, escravo e livre. A respeito dos jornais, consideremos tanto os de grande 

circulação como os produzidos por trabalhadores. Em ambos os tipos, o trabalho no Brasil é 

discutido, seja no anúncio dos escravos fugidos, seja no pedido por um controle do trabalho. 

Alguns jornais que circulavam na Corte, e que serão usados neste trabalho, foram produzidos 

por trabalhadores. Em seus títulos aparecem suas profissões ou a quem se dirigiam: 

Caixeiros, operários, artistas, proletários, dentre outros. Em 1872, o censo contabilizou os 

trabalhadores escravos e os livres que exerciam diversos ofícios. O Rio de Janeiro reunia todos 

esses tipos de trabalhadores e através do seu cotidiano é possível pensar as diferenças entre 

livres e escravizados. A cidade mais negra das Américas era também a cidade esconderijo, 

segundo Sidney Chalhoub, assim chamada porque ou o escravizado poderia ser confundido 

como um livre, de acordo com suas atitudes e ações, ou um livre ou liberto poderia ser visto 

como um escravo. Deste modo, quem era livre na cidade escravista? Os trabalhadores, ditos 

livres, também sofriam opressões e perda de prestígio diante da permanência e reforço da 

escravidão ao longo das décadas. Deste modo, a construção de um sentido positivo para o 

trabalho seria uma forma de se diferenciar diante daqueles que mesmo sendo trabalhadores 

não tinham a liberdade de fato. A construção de hierarquias sociais pautou a formação da 

sociedade imperial e se aprofundou mais ainda entre a parte mais baixa da sociedade. Quem 
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não era grande proprietário de escravos, político ou grande comerciante estava submetido a 

um regime de trabalho que não era regulado na quantidade de horas ou salário. Essa proposta 

de apresentação é o aprofundamento de reflexões iniciadas num projeto de pesquisa em 2015 

e já tendo também apresentado no último Seminário Internacional Mundos do Trabalho 

(2016). Ao mesmo tempo, essa proposta aproxima dois sujeitos primordiais do século XIX: 

trabalhadores livres e escravizados. O mundo do trabalho era plural e é a partir dessa 

pluralidade que precisamos enxergá-lo. 

Palavras-Chave: Trabalho, Imprensa, Rio de Janeiro. 

 

TRABALHO LIVRE E TRABALHO ESCRAVO NA CONSTRUÇÃO DA 

LINHA JUNDIAÍ - CAMPINAS: 1870-1871 

Tamires Sacardo Lico (Unicamp) 

Resumo: Este trabalho tem como proposta analisar a utilização do trabalho escravo na 

construção da linha férrea Jundiaí – Campinas, sob concessão da Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro. Embora tal prática fosse proibida pela legislação ferroviária, diversas 

companhias construtoras de estradas de ferro se utilizaram dessa mão de obra. Como a 

proibição aplicava-se apenas às concessionárias, os pequenos empreiteiros, que eram, de fato, 

os contratadores nos trabalhadores empregados nos canteiros de obra, fizeram uso do 

emprego do trabalho escravo. Os jornais se tornaram um meio de contratação de 

trabalhadores para construção ferroviária, a Companhia Paulista, em anúncios, informava a 

necessidade de trabalhadores para as obras, que poderiam estar na condição de livres ou 

escravizados. Para este trabalho, um caso terá maior evidência. Trata-se de um escravo, que 

compunha os trabalhadores da linha férrea Jundiaí – Campinas, que foi assassinado quando 

transitava pela estrada de Campinas – Itu. Ademais, interessa saber como se davam as 

relações tênues entre liberdade e escravidão em obras ferroviária, uma vez que denúncias de 

agressões por parte de empreiteiros a trabalhadores livres também compunham as páginas 

de jornais. As fontes utilizadas neste trabalho se darão através de anúncios de periódicos do 

período proposto, como Gazeta de Campinas e Correio Paulistano. Também será utilizado o 

processo crime do assassinato do escravo Manoel.  

Palavras-Chave: Companhia Paulista de Estradas de Ferro, Trabalho escravo, Trabalho 

livre. 

   

MUNDO DO TRABALHO E PÓS-ABOLIÇÃO: A FREGUESIA DO PILAR 

COMO BASE DE ANÁLISE 

Sabrina Machado Campos (FEUDUC/ SME -DC) 

Resumo: Duque de Caxias, segundo o IBGE, é a terceira cidade mais populosa do estado, onde 

aproximadamente 63 % de seus habitantes se declaram negros (pretos e pardos) no Censo de 

2010, ou seja, quase 534 mil pessoas. Para compreender esta característica demográfica, 

temos que observar a sua construção histórica. E, neste sentido, este trabalho almeja apontar 

possibilidades analíticas através de uma compreensão sobre a Baixada Fluminense partindo 

de uma das suas primeiras freguesias, a Nossa Senhora do Pilar. Afinal, nesta região, foi 

acentuada a presença de pretos e pardos como escravizados nas fazendas de mandioca ou nos 

transportes; como mercadoria nas trocas com as regiões mineradoras e depois cafeeiras; como 

quilombolas, nas diversas comunidades, como o quilombo do Pilar. Enquanto lavradores 

livres nas pequenas fazendas das regiões ou servindo como costureiras ou trabalhadoras 

domésticas. Aliando-se e resistindo através de diversas formas de solidariedade, como as 

irmandades religiosas da Igreja do Pilar ou em rede de compadrio. Neste sentido, este estudo 

tem por objetivo observar as diversas relações sociais experienciadas por homens e mulheres, 
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em sua maioria negros, que viveram no Recôncavo da Guanabara entre a segunda metade do 

século XIX e as primeiras duas décadas do século XX, com foco nas suas relações sociais de 

vida e de trabalho, nas redes de sociabilidade e relações de socialização, nas formas de 

resistências e de adequações às mudanças político-econômicas do período. Para tal, almeja 

analisar a freguesia de Nova Senhora do Pilar, uma das primeiras ocupações da região e um 

dos núcleos populacionais que deram origem ao atual município de Duque de Caxias, para 

compreender este processo no Recôncavo e suas interfaces com a conjuntura nacional. Seu 

embasamento teórico será fundamentado em Thompson, utilizando os trabalhos de Flavio 

Gomes, Álvaro Nascimento, Marcelo Badaró, Sidney Chalhoub, Antonio Negro, Nielson 

Bezerra e Marlucia de Souza como arcabouço analítico. E como fontes: dados demográficos de 

1847-48, 1872 e 1890, bem como inventários, livros de assentos de batismo, registros 

paroquiais de terras de XIX, dentre outras. 

Palavras-Chave: Baixada Fluminense, Mundo do trabalho, Pós-abolição. 

 

TRABALHADORES LIVRES E REMINISCÊNCIAS DA ESCRAVIDÃO NO 

EXTREMO SUL BAHIA, 1885-1890 

Iacy Maia Mata (UFBA) e Robério Santos de Souza (UNEB) 

Resumo: No final do século XIX, muitos portugueses, italianos e brasileiros, oriundos de 

várias regiões do país (Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco), foram recrutados para as 

obras e os canteiros da construção da ferrovia Bahia-Minas no extremo sul da Bahia. A 

chegada de centenas de trabalhadores para engajamento nas obras da linha férrea em 

Caravelas e Vila Viçosa, região escravista e com presença forte de abolicionistas, ajudou a 

compor o cenário de temores, tensões e conflitos que marcaram a década da abolição na 

região. Durante a década de 1880, “distúrbios” envolvendo trabalhadores da ferrovia e 

diversas solicitações de força policial para contê-los foram registrados. Em 1888, após a 

abolição da escravidão, um episódio envolvendo trabalhadores portugueses e os 

administradores da empresa férrea contribuiu para alimentar o clima de desassossego e 

disputas em torno dos significados do trabalho e da liberdade em uma sociedade recém-saída 

da escravidão. Trabalhadores organizados dirigiram-se ao preposto da empresa para 

reivindicação do pagamento do valor combinado na Corte, ao que foram respondidos com a 

demissão. Inconformados, em um novo protesto, reuniram-se na estação tentando impedir a 

saída de um trem, gerando um conflito de grandes proporções, ferindo gravemente o inspetor 

da empresa. Como punição, as lideranças foram presas e mantidas no tronco por vários dias 

e responderam a inquérito policial. Através de fontes da empresa, documentação policial e 

provincial e processos-crimes, esta comunicação pretende discutir como o uso do tronco como 

punição, a violência física e o cerceamento da liberdade vividos pelos trabalhadores 

portugueses no sul da Bahia nos meses imediatos à abolição do trabalho servil, indicam, de 

alguma maneira, a “força da escravidão” e a lenta e complexa transformação das relações de 

trabalho no Brasil.       

Palavras-Chave: Trabalhadores livres; Pós-Abolição; Bahia. 

 

 

O "MEMORANDUM" DO VISCONDE DE INDAIATUBA, C.1880: 

EMBATES SOBRE O TRABALHO NA CAMPINAS OITOCENTISTAS 

Paula Ferreira Vermeersch (UNESP) 

Resumo: Na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, nas duas últimas décadas do século 

XX, houve a formação de dois coletivos feministas: o Grupo Feminista Germinal, que atuou 

de 1981 a 1986; e o Movimento de Mulheres Santa-marienses (MMS), entre os anos de 1988 

a 1995. Estes coletivos continham pautas do chamado feminismo de “segunda onda”, que 
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além de reivindicarem direitos relacionados ao corpo, como o aborto, e lutando pelo fim da 

violência física e sexual contra as mulheres, reivindicavam a igualdade salarial, a conquista 

de creches públicas, o fim da dupla jornada de trabalho. Nesse sentido, esta comunicação 

pretende apontar de que forma as feministas expunham e articulavam as pautas trabalhistas 

relativas ao trabalho das mulheres. Sendo que seus encontros eram divulgados para a 

comunidade através do jornal “A Razão”, e realizavam a distribuição de panfletos e periódicos 

para a comunidade; o que compõe aqui, as fontes historiográficas que possibilitam relacionar 

as categorias de análise gênero e trabalho. 

Palavras-chave: Trabalho Livre; Escravidão; Oeste Paulista. 

 

SESSÃO 18 
MUNDOS DO TRABALHO EM TEMPOS DE ESCRAVIDÃO E NO PÓS-

ABOLIÇÃO II 

Resumo: sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema “Mundos do 

trabalho em tempos de escravidão e pós-abolição. 

 

OFICINAS DE FERREIRO NA CORTE: TRABALHO E ESPAÇO EM UMA 

CIDADE ESCRAVISTA (1849-1880) 

Antonio Ramos Bispo Neto (UFRJ)  

Resumo: Nesta apresentação buscaremos apresentar os resultados de uma pesquisa acerca 

do ofício de ferreiro, no meio urbano da Corte, e seus estabelecimentos manufatureiros. Nesse 

intento, analisaremos tais agentes – sejam escravizados, libertos ou livres - em suas diversas 

interconexões com outras áreas, quais sejam, se plantation, quilombos e senzalas. 

Considerando a expansão da escravidão em certos cenários do mundo atlântico, no que Dale 

Tomich chamou de “segunda escravidão”, buscaremos na análise dessa escravidão industrial 

em pequenas manufaturas de ferro, ferrarias, serralherias e outras pequenos 

estabelecimentos que contavam com trabalho escravo – geralmente ao ganho, ou de aluguel 

-, juntamente com livres. Um primeiro passo teórico-metodológico será apontar para a 

reconstituição da “experiência” desses homens e mulheres que, não submetidos a uma 

excepcionalidade do “local”, circulavam nesse “atlântico negro” e recriavam relações. 

Algumas perguntas que embasam essa pesquisa são: onde eram tais estabelecimentos? De 

onde vinham tais ferreiros, do meio rural, alugado pelos donos do estabelecimento? Ou eram 

de propriedade dos mesmos? Eram em sua maioria crioulos ou africanos? Se crioulos, onde 

aprediam o ofício? Se africanos, traziam o conhecimento tecnológico de sua terra? Para esse 

intento, utilizaremos documentação cartográfica da Corte, inventários post-mortem, 

periódicos – diários, semanais, mensais e anuais, como o Almanack Laemmert -, relatos de 

viajantes, dentre outras documentações que nos apontem indícios dessa experiência de 

trabalho incomum muito antes da formação da classe trabalhadora, livre, assalariada, 

geralmente analisada para momentos posteriores, como o pós-emancipação ou o pós-1930. 

Palavras-Chave: Escravidão industrial; Ferreiros; Espaço.  

  

COMÉRCIO FLUVIAL NA AMAZÔNIA OITOCENTISTA: SUJEITOS, 

TRANSPORTE E CONTROLE SOCIAL 

Simeia de Nazaré Lopes (UFPA) 

Resumo: Desde o início da colonização que a cidade de Belém revela-se estratégica para a 

navegação fluvial e para o comércio interno, em função da própria topografia da região 

amazônica: diversos afluentes que cortam o grande rio e outros canais formados de rios 
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menores fazem a ligação da cidade com as diversas vilas do interior, ou mesmo entre as 

nações limítrofes. Entretanto, a navegação fluvial passava por uma reestruturação para 

ampliar o comércio interno e aproveitarem os as suas ações para o desenvolvimento das 

atividades comerciais com as outras localidades. O próprio aumento da extração de gêneros 

como a salsaparrilha, a castanha e o cacau forçava os coletores a “subirem”, cada vez mais, 

em direção aos altos rios. Para tanto, fazia-se necessária a mudança dos transportes 

utilizados nessa atividade coletora com o intuito de intensificar a circulação mercantil, assim 

as embarcações deveriam ser maiores, regulares e movidas a vapor. Nesse sentido, a 

navegação fluvial teria papel fundamental para potencializar esse mercado, com a promessa 

de garantir o aumento no fluxo de mercadorias e de rendas para a Província. Por isso, após a 

Cabanagem o governo provincial passou a investir em projetos que viabilizassem o 

desenvolvimento do comércio através da navegação fluvial e do controle da mão de obra. No 

vale Amazônico, os barcos a vapor responderiam à grande necessidade de se encurtar as 

distâncias, tornar a comunicação administrativa mais ativa e manter a regularidade no 

abastecimento de gêneros para o restante das vilas e sítios mais distantes. Por isso, exigiu-

se uma forma racional de efetuar a ligação entre pontos e portos da região, onde houvesse 

maiores vantagens em expandir o mercado, favorecer a obtenção de lucros para novos 

investimentos e para a dinamização das atividades comerciais. Nesse sentido, as discussões 

na Câmara de Deputados da Província do Grão-Pará sobre a navegação interna geraram uma 

constante celeuma, visando encontrar uma forma de utilização mais racional do caudaloso 

rio, promovendo a troca de mercadorias e a circulação de pessoas. Objetiva-se nesse trabalho 

discutir e analisar as propostas voltadas para a dinamização do comércio fluvial, assim como 

os projetos de controle da população livre pobre que permeavam os debates políticos a partir 

do período em análise. O embasamento empírico para esse estudo encontra-se nas 

correspondências e nos ofícios cruzados entre os Presidentes da Província, as autoridades 

militares e os fiscais das recebedorias coletados no Arquivo Público do Estado do Pará 

(APEP). Essa documentação apresenta diversos relatos que fazem referência ao comércio 

fluvial e às trocas comerciais nos portos da cidade de Belém, assim como as informações sobre 

o cotidiano das pessoas envolvidas nessa prática mercantil. 

Palavras-Chave: Comércio fluvial, Remeiros, Comerciantes. 

   

CHEGADAS E PARTIDAS: A TRAJETÓRIA DE TRABALHADORES 

ESPANHÓIS NA METRÓPOLE AMAZÔNICA (1898-1920) 

Aline de Kassia Malcher Lima (UFPA) 

Resumo: Este estudo tem por objetivo analisar a participação de imigrantes espanhóis nos 

diversos setores da economia paraense, dentro de um projeto promovido pelo Estado para 

arregimentar mão de obra em período de reconfiguração das relações de trabalho na 

Amazônia e no Brasil. Analisando no contexto de decadência da economia da borracha os 

diversos aspectos do cotidiano da cidade de Belém, e a presença dos imigrantes 

principalmente no setor de serviços, incorporando elementos do grupo familiar, parentes e 

eventualmente conterrâneos. Através de documentos de passaporte, documentos judiciais 

cartorários do Tribunal de Justiça do Estado foi possível acompanhar a inserção dos 

imigrantes no mercado de trabalho, assim como o fluxo migratório do campo para a cidade 

mostrando sua mobilidade e traçando o perfil demográfico dos mesmos, as ocupações por eles 

exercidas e as redes de auxílio e sociabilidades desenvolvidas pelos mesmos, faces da 

sobrevivência perante a crise econômica da borracha.   

Palavras-Chave: Imigração, Espanhóis, Amazônia. 
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TRABALHADORES INDEFINIDOS: TRABALHO, POBREZA E 

COTIDIANO NA CIDADE DE FORTALEZA (1900-1930) 

Amanda Guimarães da Silva (UFC) 

Resumo: Fortaleza, durante as três primeiras décadas do século XX, assim como alguns 

núcleos urbanos no país, passou por sensíveis transformações de ordem econômica e social, 

onde o incipiente desenvolvimento industrial e a crescente urbanização desorganizada 

contribuíram para um expressivo empobrecimento citadino. É dentro desta dinâmica urbana 

que a dimensão do trabalho ganha novos contornos, associada ao projeto liberal de 

desenvolvimento econômico característico do início do século XX. A prática de uma atividade 

de trabalho era vista como principal elemento de distinção social entre uma massa 

heterogênea de pobres urbanos. Assim, o desenvolvimento industrial presente na cidade não 

foi suficiente para absorver uma expressiva mão de obra disponível e muitos sujeitos, por 

opção, ou por serem excluídos deste mercado formal, improvisavam táticas de sobrevivência 

a partir de práticas de trabalho diversas, tendo seu cotidiano marcado por conflitos das mais 

diversas ordens. O presente trabalho tem como objetivo primeiro problematizar a experiência 

social dos trabalhadores informais na cidade de Fortaleza no início do século XX, o que são 

considerados produtivos pelo discurso oficial, no entanto, tem suas práticas de trabalho e 

sobrevivência desconhecidos oficialmente. Para realização desta pesquisa, analisamos o 

conjunto de documentos policiais, como Processos Crimes, Rol de Culpados e Livro de 

Queixas. Nosso trabalho situa-se dentro das discussões propostas pela História Social do 

Trabalho. A pesquisa encontra-se em fase inicial, com análise da documentação disponível e 

a partir de leituras teóricas e metodológicas em torno da temática.  

Palavras-Chave: Trabalho; Pobreza; Cotidiano. 

 

TRABALHO, CATIVEIRO, RESISTÊNCIA E LIBERDADE: MARÍTIMOS 

ESCRAVOS NA NAVEGAÇÃO DE CABOTAGEM DO BRASIL (1840-1880) 

Diego Schibelinski (UFSC) 

Resumo: Há algum tempo a historiografia deixou de olhar para os oceanos como espaços 

vazios e passou a percebê-los como cenários de variados e complexos processos históricos. Por 

volta da década de 1980 surgiram análises que buscaram conceber os navios – que cruzaram 

o Atlântico a partir do século XVI – como espaços de lutas, e os indivíduos que a bordo deles 

seguiam, como agentes fundamentais, fosse para a gênese do proletariado moderno, ou da 

própria modernidade. No Brasil, principalmente após os anos de 1990, surgiram estudos que 

dedicaram atenção em diferentes proporções, ao trabalho marítimo, sobretudo aos homens 

que atuavam nos navios, estivessem eles relacionados ao tráfico atlântico ou às marinhas 

mercantes durante o período colonial. É na intersecção existente, entre o debate da escravidão 

no trabalho marítimo da cabotagem e o emprego do mar e do trabalho marítimo nas 

estratégias de fuga e resistência escrava, que o presente trabalho se localiza. A cabotagem 

aqui é lida como o cenário de uma realidade paradoxal, no qual, ao mesmo tempo em que se 

constrói como uma estrutura contínua à escravidão e promotora de uma engrenagem que 

impõe sobre os indivíduos mecanismos de controle e privação, ela também se mostra como 

um espaço de luta, resistência e busca pela liberdade. Sendo assim, o objetivo deste trabalho 

é perceber de que forma as estruturas de coerção e disciplinamento próprias do trabalho 

marítimo se articulavam às estruturas de manutenção do trabalho escravo e como tal 

articulação incidiu nas formas pelas quais os marítimos escravos atuantes na navegação de 

cabotagem desenvolvida na costa brasileira entre os anos de 1840 a 1880, vivenciavam 

experiências de liberdade e escravidão. Serviram de fonte para essa reflexão os relatórios 
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anuais do Ministério da Marinha (entre os anos de 1840 e 1870), anúncios de compra, venda 

e fuga de escravos publicados nos jornais do século XIX em cidades portuárias, a legislação 

promulgada durante o período do segundo reinado e referente à cabotagem como prática 

econômica e comercial, bem como processos-crime envolvendo marítimos ou embarcações de 

cabotagem. As fontes foram analisadas de maneira qualitativa e quantitativa e cruzadas com 

a bibliografia especializada que debate o trabalho marítimo, em seus diferentes níveis, no 

Brasil novecentista. Como considerações finais o que se pode observar é que a relação entre 

escravidão e liberdade na vida marítima era dúbia. O trabalho marítimo poderia se 

transformar em verdadeiros passaportes para a liberdade e as embarcações em vetores que 

possibilitavam a mobilidade, levando escravos em fuga para qualquer porto da costa 

brasileira ou atlântica, por outro, elas poderiam também funcionar como cenários do 

cativeiro, distanciando esses indivíduos de suas famílias e das redes de sociabilidade 

previamente construídas por eles, isolando-os e limitando suas estratégias de busca pela 

liberdade. O trabalho marítimo poderia evanescer ou salientar os as fronteiras da escravidão. 

Palavras-Chave: Trabalho Marítimo, Navegação De Cabotagem, Segundo Reinado. 

 

SESSÃO 19 
IDENTIDADE E CULTURA NOS MUNDOS DO TRABALHO I  

Resumo: sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema “Identidade e 

cultura nos mundos do trabalho” 

 

UMA CLASSE DE ANALFABETOS? ESTEREÓTIPOS DA CLASSE 

TRABALHADORA E A POLÍTICA DO PRECONCEITO LINGUÍSTICO NA 

REPÚBLICA VELHA 

Débora Luciene Porto Boenavides (PUC/RS) 

Resumo: Neste trabalho, discorre-se sobre a política do preconceito linguístico na República 

Velha (1889-1930), efetivada através de um dos estereótipos da classe trabalhadora 

construídos pela classe dominante: o estereótipo de uma classe formada por analfabetos. 

Discute-se como isso contribuiu para a política do preconceito linguístico, bem como para 

delimitar as esferas sociais e discursivas possíveis para a classe trabalhadora brasileira. Para 

isso, verifica-se, primeiramente, como a classe dominante utilizou-se das políticas de 

homogeneização linguística e do condicionamento da educação formal da época para 

restringir as práticas linguageiras dos trabalhadores, ou para delas, de alguma forma, 

usufruir. Depois, analisa-se os dados dos recenseamentos realizados durante a Primeira 

República sobre a escolarização/alfabetização no Brasil, contrastando-os com os dados sobre 

a educação da classe trabalhadora e com os dados da imprensa operária da época. 

Palavras-Chave: Educação da Classe Trabalhadora, Imprensa Operária, República Velha. 

 

O PÚBLICO ORGANIZADO PARA A LUTA - O CINEMA DO POVO NA 

FRANÇA (1913-1914) 

Luiz Felipe Cezar Mundim (Pesquisador independente) 

Resumo: A comunicação examina a experiência da cooperativa Cinema do Povo que, tendo 

surgido em uma franca aproximação dos militantes com o cinema desde 1909 - quando o 

processo industrialização do cinema na França já estava avançado - durou de outubro de 1913 

a julho 1914. Primeira tentativa organizada da classe trabalhadora de apropriação do 

cinema, a cooperativa reuniu de forma inédita militantes socialistas, anarquistas-comunistas 

e individualistas, lançando em sua curta duração as bases de uma nova forma de intervenção 
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frente à hegemonia do cinema comercial. A hipótese é de que o público – categoria de análise 

em escala alternativa à massa ou espectador – mostrou, com a experiência do Cinema do 

Povo, que não é de forma natural e irrevogável prisioneiro dos filmes comerciais e dos 

interesses dos distribuidores. A partir dos conceitos de repertório de ação, e a ideia de 

experiência da dominação ideológica do cinema comercial, nos esforçamos em traçar os 

contornos desse público que se identifica no movimento operário, principalmente por meio 

das trajetórias coletivas e individuais dos militantes. 

Palavras-Chave: Cinema do Povo; Movimento operário; Cinema; Movimentos Sociais. 

 

“OS CONCURSOS LITERÁRIOS PROMOVIDOS PELO MTIC, 1942 E 1944” 

Adriano Luiz Duarte (UFSC) 

Resumo: Esta apresentação pretende examinar os diferentes modos como se concebeu o 

mundo do trabalho, a identidade nacional e a cultura popular durante os anos do Estado 

Novo, 1937/1945. O pressuposto é que esses são os temas centrais para a compreensão dos 

embates políticos e sociais no Brasil, nas décadas de 30 e 40. Assim, a apresentação se 

concentrará nos dois Concursos Nacionais de Romance e Teatro, para operários, realizados 

em 1942 e 1944, pelo Ministério do Trabalho Indústria e Comércio (MTIC). No primeiro, o 

vencedor, na categoria romance, foi Pedro Maneta, de autoria de Paulo Lício Rizzo e, na 

categoria comédia, a peça Julho, 10! de Leda Maria de Albuquerque e Maria Luísa Castelo 

Branco. No segundo, o romance vencedor foi Fundição, de autoria de Leão Machado, e não 

aconteceu o concurso na categoria comédia. O estudo dessas obras, permite uma compreensão 

privilegiada das conexões e laços construídos entre os temas do trabalho, cultura e identidade 

nacional. Nesse sentido, o estudo desses concursos possibilita, simultaneamente, o estudo de 

aspectos importantes do Estado Novo e seus mecanismos de decisão, além de problematizar 

como se concebia o trabalhador ideal e tudo aquilo que deveria ser combatido na sua 

configuração. Nos três textos premiados, o centro da ação está ambientado em diferentes 

aspectos do mundo do trabalho. Em Pedro Maneta, a ação acontece nas fábricas têxteis do 

bairro paulistano da Mooca e atravessam as décadas de 20 e 30. Em Fundição, a ação ocorre, 

basicamente, numa fundição do bairro paulistano do Brás, num tempo não precisamente 

delimitado, mas que se infere ser entre meados da década de 30 e o início dos anos 40. Em 

Julho, 10!, a trama também está centrada numa fábrica, possivelmente localizada no Rio de 

Janeiro; contudo, o foco da ação está na criação e no funcionamento de um ambulatório 

médico. As páginas dos romances e da peça anunciam um amplo conjunto de problemas 

acerca da sociedade brasileira desde o advento da República, discutem-se as políticas 

imigratórias; a intrincada composição étnico-cultural da sociedade brasileira; as relações de 

trabalho, com seus complexos jogos de força; as multifacetadas e difíceis relações entre 

trabalhadores nacionais e estrangeiros; as relações entre patrão e empregado; o papel da 

representação, os dilemas econômicos; os impasses sociais acerca da modernidade brasileira; 

a tessitura do sistema corporativo e suas várias ambiguidades entre campo e cidade; os 

percalços para a constituição do “homem novo”; as várias faces da cultura popular, seja 

quando ela entrava o advento do progresso, seja quando o potencializava. Enfim, em suas 

páginas se problematizam os múltiplos arranjos da construção da identidade nacional. De 

modo geral, as discussões giram em torno de quais são os valores adequados à sociedade 

brasileira e quais os que devem ser rejeitados. 

Palavras-Chave: Trabalho, Estado Novo, Política, Literatura. 

 

LA CGT Y LA FORMACIÓN CULTURAL DE LOS OBREROS DURANTE 

EL PRIMER PERONISMO 

Yanina Andrea Leonardi (CONICET-Universidad de Buenos Aires) 
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Resumo: El período 1946-1955 en la Argentina presenta como uno de sus acontecimientos 

novedosos la incursión de las políticas públicas en la esfera cultural, a partir de la concreción 

de un proyecto de gran complejidad que en algunos casos tuvo a los obreros como receptores 

o productores exclusivos del mismo. Se interpeló a ese cuerpo social desde distintas entidades, 

con fines netamente educativos e instructivos. La Confederación General del Trabajo (CGT) 

fue una de las entidades que articuló los lineamientos oficiales en materia cultural, ideando 

un plan que promovía la formación y modernización del movimiento obrero, que se ejecutaba 

con asiduidad a través de la labor de distintas formaciones. 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 proyecto 

cultural diseñado y llevado a cabo por la CGT estuvo integrado por diversas actividades y 

formaciones, que se desarrollaron inicialmente en la Capital Federal y luego se propagaron 

en las provincias. La CGT consideró la estructuración de su proyecto cultural en dos grandes 

áreas: una sindical –que incluía la formación técnica propiamente dicha nucleada en las 

Escuelas sindicales-, y otra, artística y recreativa, donde se nucleaban actividades artísticas 

y deportivas. En su conjunto le ofrecían al obrero una capacitación integral, que también 

incluía aspectos recreativos, que intervenía directamente en el diseño del ocio de los mismos. 

A todo esto se sumaría la administración de un órgano de prensa por parte de la central 

obrera: desde noviembre de 1951, el diario La Prensa, que había sido expropiado por ley del 

Congreso Nacional a la familia Paz, pasó a funcionar bajo gestión obrera. 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 análisis de estas experiencias nos permite –en principio- conocer 

aspectos no tan transitados por las investigaciones que se ocupan del movimiento obrero en 

la Argentina; asimismo, profundizar en las intervenciones culturales del primer peronismo 

en su complejidad, y en este caso puntual, desde la central obrera. También, considerando la 

intervención del arte en la formación obrera, repensar los vínculos entre arte y política a lo 

largo de este período. Por último, sostenemos que el análisis de estas experiencias y prácticas 

artísticas nos permite reflexionar sobre la cultura obrera local, advirtiendo sus 

particularidades en el marco del primer peronismo. 

Palavras-Chave: Cultura, Obreros, Peronismo. 

 

AS NOITES QUENTES DOS PROLETÁRIOS: INTELECTUAIS E 

MOVIMENTO OPERÁRIO NO RIO DE JANEIRO DA PRIMEIRA 

REPÚBLICA 

Pedro Faria Cazes (UERJ) 

Resumo: Partindo das colocações críticas de Jacques Rancière sobre a historiografia do 

trabalho e indagando sua aparente falta de recepção nos estudos brasileiros sobre o tema, o 

presente trabalho busca articular algumas questões de pesquisa envolvendo a relação entre 

intelectuais e movimento operário no Rio de Janeiro da Primeira República, mais 

especificamente das duas primeiras décadas do século XX. Sendo a capital da república e 

principal cidade industrial do país até a década de 1920, a cidade do Rio de Janeiro constitui 

um caso importante para pensar as articulações envolvidas na emergência do incipiente 

movimento operário – que se evidencia no ciclo de greves entre 1917 e 1919 – e as disputas 

em torno das formas de organização sindical e ação coletiva dos trabalhadores. Buscando uma 

alternativa à interpretação que associa exclusivamente a influência anarquista à presença 

de imigrantes (sobretudo italianos), o trabalho busca destacar algumas figuras intelectuais 

importantes que atuaram na capital da república, tanto na construção da imprensa libertária 
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e operária, quanto nas associações culturais e sindicais e nas iniciativas de educação popular. 

Assim, recuperando brevemente a atuação de intelectuais como Fabio Luz e José Oiticica 

através de alguns debates nessa imprensa independente, visamos ampliar a visão sobre as 

articulações e disputas envolvidas no movimento operário e na formação da classe 

trabalhadora no Brasil. 

Palavras-Chave: Intelectuais; Movimento Operário; Anarquismo. 

 

 

SESSÃO 20 
IDENTIDADE E CULTURA NOS MUNDOS DO TRABALHO II 

Resumo: sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema 

“Identidade e cultura nos mundos do trabalho” 

  

“PRETOS” E “POLACOS”: CONFLITOS ENTRE TRABALHADORES 

IMIGRANTES E “BRASILEIROS POBRES” NO FINAL DO SÉCULO XIX – 

PONTA GROSSA (PR) 

Renata Aparecida Sopelsa (Pesquisadora Independente) 

Resumo: Ponta Grossa era ainda um pequeno núcleo urbano no início da década de 1890, 

contando com uma população total pouco maior do que quatro mil habitantes, período em que 

chegaram a cidade centenas de famílias de imigrantes europeus em busca de melhores 

oportunidades de vida. Grande parte dos novos moradores foram direcionados para a área 

rural, onde permaneceram, construíram suas casas e investiram no trabalho como lavradores 

no tão sonhado pedaço de terra em que seriam proprietários. Grande número de imigrantes, 

contudo, procuraram inserir-se em atividades urbanas, talvez para dar continuidade a 

profissões que já exerciam em seus locais de origem. Importa que, no campo ou na cidade, 

esses homens e mulheres estrangeiros acabaram se deparando com disputas por espaços de 

sociabilidade e de trabalho com brasileiros de vida simples, não raro “homens de cor”, com os 

quais não tardaram a entrar em conflito. Não obstante, encontramos com esses personagens 

sociais ao pesquisar processos criminais que envolveram imigrantes europeus, e que de modo 

para nós inusitado, comumente se envolveram em crimes no encontro com trabalhadores 

brasileiros que eram chamados de modo depreciativo pelos imigrantes como “pretos”, 

enquanto estes os chamavam também em tom pejorativo como “polacos”, independentemente 

de suas nacionalidades. Desse modo, é interesse desse artigo analisar essas fontes criminais 

visando abordar as formas de sociabilidade, os espaço de trabalho, as relações de amizade e 

vizinhança que acabaram por aproximar trabalhadores imigrantes e brasileiros pobres , e, ao 

mesmo tempo, vislumbrar suas diferenças culturais, suas disputas profissionais, enfim, os 

elementos que os levaram a distanciar-se e estigmatizar-se mutuamente e que acabaram os 

levando a cometer crimes contra a vida, como lesões corporais graves e homicídios. Para 

tanto, utilizaremos como suporte teórico os trabalhos de Norbert Elias e Pierre Bourdieu, 

bem como as pesquisas e discussões de Boris Fausto e Sidney Chalhoub.  

Palavras-Chave: Imigrantes. Trabalhadores. Conflito. 

 

 

CAMPONESES, ARTESÃOS E INTELECTUAIS: CONSTRUÇÃO DE 

IDENTIDADE ENTRE IMIGRANTES DO SUL DO BRASIL NO SÉCULO 

XX 

Regina Weber (UFRGS)  
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Resumo: Muitos estudos já mostraram que a identidade étnica não é nem um resquício que 

tende a sumir na medida em que as identidades nacionais vão assimilando os indivíduos, 

nem um modo de identificação que tende a ser superado pelas identidades de classe. Todas 

estas identidades podem coexistir. O objetivo desta comunicação é retomar dados de alguns 

grupos imigrantes, com destaque para os poloneses e espanhóis, observando sua composição 

diversificada em termos de classes sociais e atividades profissionais, e analisando as 

circunstâncias que, não obstante estas diferenças, permitiram a construção de identidades 

coletivas de base étnica. 

Palavras-Chave: Etnicidade, Imigração, Identidade. 

 

CLUBES E ASSOCIAÇÕES RECREATIVAS: ENTRE A SOCIABILIDADE E 

A CRIMINALIZAÇÃO DE PRÁTICAS SOCIAIS EM MANAUS (1890-1920) 

Kivia Mirrana de Souza Pereira (UFAM) 

Resumo: O presente trabalho tem a proposta de apresentar os espaços de diversão como forma 

de sociabilidade e identidade das classes. Em Manaus, desde o final do século XIX - meados 

da década de 80 -, estabeleceram-se os clubes e/ou associações recreativas, que por meio de 

práticas de lazer, como oferecimento de espetáculos, teatros, jogos lícitos e campeonatos, 

constituíram-se como importantes espaços de sociabilidade. Esses clubes funcionavam como 

locais de manifestação cultural, política e organização da classe e também como porta de 

acesso à cultura letrada e à informação, pois muitos clubes estavam vinculados à associações 

e/ou sindicatos que formaram suas próprias bibliotecas, revistas e jornais. Os clubes e 

associações recreativas são também espaços de identidade, no qual, estrangeiros 

(portugueses, espanhóis, italianos) e nacionais (cearenses, paraenses, etc), grupos políticos e 

os (as) trabalhadores (as) se reuniram e promoveram programações culturais voltadas em 

prol dos seus interesses. Nesse sentido, quando essas práticas e interesses convergiam com 

os interesses do Estado e da elite, esses espaços passam a ser alvo de controle e 

monitoramento da polícia e dos poderes locais. O código de posturas, as notícias nos jornais, 

as denúncias e prisões dos populares por estarem embriagados, praticarem jogos ilícitos e 

estarem envolvidos em brigas e conflitos, evidenciam a imposição de normas, costumes e 

tentativa de controle desses espaços e de suas programações. O estudo sobre esses clubes 

pretende mostrar o que permeia essas ambiguidades. Entre a diversão e a ordem, entre 

sociabilidade e a norma, entre a disciplina e identidades, entre a valorização do trabalho e o 

tempo livre, mostraremos como alguns, dos 15 clubes e associações, constituíram suas 

práticas de sociabilidade, suas estratégias e resistência, e sua própria cultura. 

Palavras-Chave: Clubes e Associações Recreativas; Sociabilidade; Criminalização. 

 

ENTRE FÁBRICAS, RUAS E DOMICÍLIOS: RACIALIZAÇÃO NOS 

MUNDOS DO TRABALHO PAULISTANOS. (1890-1930) 

Fábio Dantas Rocha (UNIFESP) 

Resumo: Pensar acerca do pós-abolição num país como o Brasil é uma tarefa historiográfica 

necessária. Aqui, negros e pardos somam 50,7% do total da população. Apenas por esse 

indicador, podemos afirmar que o Brasil é um capítulo importante para a história afro-

americana. Esse dado estatístico é relevante e se articula a outros. É fato que a desigualdade 

racial e o racismo se manifestam até hoje no país. Ainda assim, é preciso saber de que modo 

desenvolveram-se os seus padrões de funcionamento e como e por que se modificaram desde 

o fim da escravidão. É dessa perspectiva que o presente trabalho busca interpretar os muitos 

mundos do trabalho da cidade de São Paulo entre os anos de 1890 até 1930. É um momento 

importante para a investigação das significações e ressignificações raciais e a noção de 

liberdade dos sujeitos que viveram aquele tempo histórico trabalhando seja nas ruas, seja 
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nas fábricas. A experiência social dos recém-libertos foi repleta de disputas em torno de 

diferentes concepções de trabalho e de liberdade. Por esse motivo, a Abolição não pode ser 

vista como uma ruptura radical no mundo do trabalho brasileiro. O ex-escravo foi parte 

constitutiva desse mundo, pré e pós-1888. A racialização da administração republicana 

paulista, as tradições e reelaborações do racismo na cidade, suas relações raciais e as 

experiências de liberdade (durante o tempo do cativeiro, assim como nos anos iniciais da 

República) foram partes de arcabouços simbólicos importantes que influenciaram na vida de 

trabalho de mulheres e homens residentes na pauliceia. Enquanto brancos ocuparam 

majoritariamente ocupações como a de advogados, jornalistas, engenheiros, operários, 

tipógrafos, a população negra se concentrou em profissões vinculadas ao mundo doméstico, 

ao comércio informal. Para a cidade de São Paulo, isso já é sabido. No entanto, dados 

estatísticos demonstram que esse quadro sobre significativa mudança a partir de meados dos 

anos 20, onde negros passam a ocupar, ainda que em número inferior ao de brancos, os postos 

de trabalho socialmente mais valorizados. De qualquer modo, o objetivo central deste 

pequeno artigo será o de problematizar a ideia de que o mundo do trabalho deve ser 

apreendido pela pesquisa como uma maneira de estudar a racialização das relações de 

trabalho como um objeto de pesquisa. 

Palavras-Chave: Mercado de trabalho em São Paulo, Mundos do Trabalho, Pós-Abolição. 

 

SESSÃO 21 
(sessão coordenada completa) 

O MOVIMENTO OPERÁRIO NA PRIMEIRA REPÚBLICA: NOVAS 

PERSPECTIVAS E QUESTÕES DE PESQUISA 

Moderador: Frederico Duarte Bartz (UFRGS) 

Resumo: Durante muito tempo, as instituições do movimento operário e sua militância foram 

um objeto privilegiado nos estudos sobre o mundo do trabalho, especialmente aqueles que 

focavam na Primeira República. Nas últimas duas décadas, no entanto, este objeto tem 

perdido fôlego, cedendo espaço para outros períodos históricos e estudos que se voltam 

especialmente para o cotidiano dos trabalhadores e trabalhadoras. Mesmo que alguns 

pesquisadores considerem os estudos sobre sindicatos, partidos operários e militância 

revolucionária uma perspectiva “datada”, nos últimos anos tem se verificado uma renovação 

do interesse por estes temas, com estudos que avançam por novas perspectivas, novos objetos 

e novos espaços de atuação da militância. Esta sessão tem por objetivo apresentar algumas 

destas pesquisas, que avançam em estudos sobre regiões antes preteridas, como o Nordeste 

brasileiro; que questionam os recortes espaciais tradicionais, buscando novas sínteses; que 

se volta para a produção artística e projetos culturais dos militantes operários e que busca 

retomar debates sobre temas clássicos, como o estudo das greves no âmbito do movimento 

operário. 

Palavras-Chave: Movimento operário, greves e paralisações, dinâmicas regionais e cultura 

operária. 

 

O NACIONAL E O REGIONAL NO MOVIMENTO OPERÁRIO 

BRASILEIRO DA PRIMEIRA REPÚBLICA 

Frederico Duarte Bartz (UFRGS) 

Resumo: A história do movimento operário brasileiro teve um notável desenvolvimento 

durante os anos 1980 e 1990, especialmente a partir de estudos sobre a atuação dos militantes 

anarquistas nos sindicatos, da organização de greves e da vida cotidiana dos trabalhadores. 

A profusão de estudos sobre as lutas operárias acompanhou uma especialização e 
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fragmentação dos temas, que muitas vezes perderam a perspectiva nacional dos processos de 

conflito social e organização de classe. Por esta razão, minha proposta de trabalho é discutir 

a questão nacional e a questão regional no movimento operário durante a Primeira República, 

momento marcado por um forte federalismo e autonomia entre os estados, mas também por 

projetos políticos que pretendiam romper com esta lógica. Minha intenção é partir do período 

das grandes greves, depois de 1917, quando as organizações operárias tomam fôlego e passam 

a discutir abertamente as possibilidades da derrubada da sociedade burguesa. Este momento 

é marcado pela integração de diversos núcleos de militância em um projeto político mais 

amplo, visando a concretização da Revolução Social, o que coloca em tela a questão das 

dinâmicas nacionais e regionais dentro do movimento operário brasileiro. 

Palavras-Chave: Movimento operário, Questão nacional, Revolução social. 

 

TRABALHADORES URBANOS, “QUESTÃO SOCIAL” E POLÍTICA 

PARTIDÁRIA NO NORDESTE DA PRIMEIRA REPÚBLICA 

Tiago Bernardon de Oliveira (UFPB) 

Resumo: Considerando que o Brasil da Primeira República estava assentado em uma 

estrutura eminentemente agrária e que o desenvolvimento industrial do país estava restrito 

a alguns setores voltados para o mercado interno de caráter complementar a uma economia 

voltada ao setor primário exportador, constata-se que poucos esforços historiográficos foram 

desenvolvidos para a análise das condições de vida e de trabalho, assim como das formas de 

organização e luta de trabalhadores urbanos de estados que compõem a região do atual 

Nordeste. Ainda que sejam verificadas a presença de organizações sindicais ligadas ao 

sindicalismo revolucionário, outras formas de organização e pleitos foram desenvolvidas por 

trabalhadores da região, muitas vezes com certa correspondência com setores político-

partidários tradicionais em suas disputas intraoligárquicas. Deste modo, a presente 

comunicação, baseada em uma pesquisa em desenvolvimento, propõe-se a apresentar 

aspectos relacionados às relações entre formas de organização e ação coletiva de 

trabalhadores urbanos da Primeira República e disputas político-partidárias em quatro 

estados da região do atual Nordeste brasileiro (Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e 

Ceará), com especial destaque aos debates sobre concepções e tratamentos conferidos por 

esses agentes acerca da chamada “questão social” difundidos pela imprensa e por 

pronunciamentos oficiais de governantes. 

Palavras-Chave: Trabalhadores urbanos; Nordeste; “Questão Social”. 

 

ARTE DE PROTESTO NA IMPRENSA OPERÁRIA BRASILEIRA: 

IMAGENS, CONTOS, POESIAS E SUAS FUNÇÕES POLÍTICAS NO 

MUNDO DO TRABALHO 

Caroline Poletto (IFRS – Campus Bento Gonçalves) 

Resumo: O presente trabalho se propõe a desvendar parte do imaginário subversivo 

divulgado pelas páginas de determinados periódicos da imprensa anarquista e anticlerical 

brasileira durante a Primeira República, sem deixar de realizar a inserção desse imaginário 

numa cultura política mais ampla, que vai além dos limites nacionais, tendo em vista o 

próprio internacionalismo característico do movimento anarquista e a proposta que essa 

imprensa almejava de “ser universal”. Sendo assim esse trabalho tem como foco temas 

relativos à constituição de imaginários sociais, aos conflitos e às representações, à produção 

e circulação de ideias nos veículos da chamada “pequena imprensa”. De forma que o presente 

texto pretende se inserir entre os novos estudos e problemáticas possibilitados por esse “novo 

olhar” sobre as fontes do anarquismo e do anticlericalismo, uma vez que procura demonstrar 
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o interesse pelos estudos de circulação de ideias nessa imprensa contestatória, as tentativas 

empregadas por essa imprensa na formação de um imaginário subversivo, a importância da 

utilização da imagem e da literatura nessa formação e a consequente (des) construção do 

“outro” baseada na formação de estereótipos claramente verificados. Para dar conta desse 

interesse, a referida pesquisa se propõe a analisar imagens, poesias e contos, tentando 

verificar (quando possível) os prováveis caminhos tomados na circulação de ideias bem como 

o emprego (ou não) de especificidades e estratégias locais nos veículos da imprensa libertária 

e anticlerical. Tentar visualizar repetições, distanciamentos, (re) apropriações, modificações, 

manipulações, pontes e intercâmbios de ideias entre os elementos centrais da análise 

(imagens, poesias e contos) dos diferentes periódicos utilizados, eis, portanto, o objetivo 

principal da pesquisa. O presente trabalho pretende desenvolver algumas questões 

referentes à estética libertária e anticlerical, principalmente àquelas referentes ao papel dos 

recursos imagéticos e literários na imprensa operária, apresentando reflexões importantes 

sobre arte e cultura libertária e anticlerical; reflexões essas que poderão ser observadas 

através da análise prática de algumas ideias-imagens que constituíram o imaginário 

subversivo da classe operária brasileira durante a Primeira República, principalmente 

ideias-imagens centradas na denúncia dos seus inimigos e na potência transformadora dos 

operários unidos.  

Palavras-Chave: Arte de protesto; Imaginário; Imprensa Operária. 

 

HISTÓRIA E AS ONDAS DE GREVE: QUESTÕES DE MÉTODO 

Fernando Sarti Ferreira (USP) 

Resumo: Qualquer análise de uma greve, mas principalmente de um período de intensa 

mobilização grevista, perde boa parte de seu poder explicativo caso seja considerada apenas 

da perspectiva dos trabalhadores.  Por outro lado, além da tentação de tratar as greves 

apenas como a expressão do humor ou vontade dos trabalhadores, é evidente que muito pouco 

se avança quando abordamos estes eventos apenas por meio de dados econômicos e 

demográficos, que sufocam e silenciam os discursos de classe.  Justamente na intersecção 

entre o que Gramsci havia chamado de “realidade rebelde”, e suas determinantes materiais, 

com a ação dos sujeitos históricos é que devemos mirar ao abordarmos as razões que levaram, 

conduziram e frearam essas explosões de mobilizações. Nesta comunicação, apoiados em 

reflexões de Charles Tilly, Eric Hobsbawm, James Cronin, Roberto Franzosi e Emília Viotti 

da Costa e em nosso trabalho relativo às greves em Buenos Aires do final da década de 1910, 

pretendemos discutir algumas questões relativas ao estudo das ondas de greves, entendidas 

como o resultado histórico e econômico da interação estratégica entre trabalhadores, 

empresários e o Estado.  

Palavras-Chave: Onda de greves; Ciclos econômicos; Metodologia de pesquisa. 

 

PONTES DE LIBERDADE: INTERNACIONALISMO E IMAGINÁRIO 

NACIONAL NO MOVIMENTO ANARQUISTA NO BRASIL (1890-1937) 

Kauan Willian dos Santos (USP) 

Resumo: O anarquismo foi amplamente estudado como elemento político na defesa dos 

interesses da classe trabalhadora e dos grupos subalternos. Uma das metas dessa ideologia 

era a destituição dos governantes e dos detentores dos meios de produção de maneira global, 

unindo os grupos explorados de forma internacionalista. Não obstante, os militantes 

anarquistas, mesmo teoricamente antinacionalistas, não deixaram de perceber os 

nacionalismos como ambientes de disputa e espaços para sua disseminação política. Esse 

projeto tem como objetivo estudar as conexões entre anarquismo, internacionalismo e as 

diversas imaginações e ideários nacionais na construção do movimento libertário no Brasil, 
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assim como sua influência no movimento operário e revolucionário. Longe de ser algo 

ignorado ou inexistente na construção da cultura política libertária, temos a hipótese de que 

foram, além do discurso internacionalista, os próprios imaginários nacionais, estrangeiros e 

locais, a partir de seus fluxos transnacionais nas redes étnicas, que impulsionaram o 

anarquismo e o favoreceram a adentrar nos movimentos sociais e políticos. Tal aspecto visava 

à construção de um movimento operário e revolucionário coeso com as realidades locais e 

nacionais. Obviamente, esse jogo também era inverso, o próprio nacionalismo que, a partir 

de uma metamorfose violenta no Brasil e na terceira década do século XX e tendo seu ápice 

em 1937, com o golpe de Estado de Getúlio Vargas, desgastava os movimentos socialistas 

como o anarquismo, cooptando seus vetores sociais como o sindicalismo revolucionário. 

Palavras-Chave: Anarquismo; Nacionalismo; Internacionalismo. 

 

SESSÃO 22 
O MUNDO DO TRABALHO RURAL I 

Resumo: sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema “O mundo do 

trabalho rural”, 

 

A IDENTIDADE NEGRA COMO INSTRUMENTO DE LUTA ENTRE OS 

TRABALHADORES RURAIS, 1945-64 

Max Fellipe Cezario Porphirio (UFRRJ)  

Resumo: Objetivamos analisar a instrumentalização da identidade negra nas construções 

discursivas das forças sociais que atuaram no campo brasileiro entre 1945 e 1964 – a saber, 

o Partido Comunista Brasileiro (PCB), as Ligas Camponesas e a Igreja. A população negra 

teve vital protagonismo tanto na composição dos núcleos dirigentes dos sindicatos e das 

associações rurais – por exemplo, dois dos três presidentes da União dos Lavradores e 

Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTAB), principal organização pecebista no campo 

brasileiro, eram negros – como nas estratégias discursivas dessas forças sociais, haja vista os 

argumentos e as caracterizações desenvolvidas pelos periódicos Terra Livre (dirigido pelo 

PCB) e Liga (organizado pelas Ligas Camponesas): 1) apesar de tentarem criar uma 

linguagem de classe ao inserirem os trabalhadores em uma rede mais ampla, os periódicos 

atentavam para a identidade racial dos trabalhadores rurais e dos latifundiários como 

importante instrumento na mobilização das lutas – piadas, tirinhas e imagens foram 

recorrentemente utilizadas como recurso; 2) o combate ao racismo era acionado na 

legitimação e crítica de sistemas políticos. Apesar de voltados à questão agrária, a 

apresentação das perseguições que os negros estadunidenses sofriam era a principal 

estratégia empregada pelos periódicos para deslegitimar o “american way of life”. Ao mesmo 

tempo, uma das formas de legitimar o governo revolucionário cubano consistia em atentar 

para o reconhecimento dos direitos dos negros à igualdade civil, social e política; 3) o passado 

recente da escravidão vigorou nas estruturas argumentativas dos periódicos. Remeter a um 

período trágico para os ancestrais dessas pessoas foi uma importante estratégia de 

mobilização. Para tanto, defendiam a ideia de continuidade da escravidão, ao classificar o 

trabalhador rural como escravo do latifúndio e do imperialismo estadunidense, caracterizar 

a opressão patronal a partir de práticas do regime escravocrata e defender que os 

latifundiários eram filhos e netos dos senhores de escravos. Prepostos da Igreja também 

instrumentalizaram a memória do cativeiro. O periódico católico cearense, O Nordeste, 

comumente associava as Ligas e os governos comunistas a um projeto internacional de 

dominação e transformação dos trabalhadores rurais em “escravos”. Ademais, no ano de 1953, 

a Federação dos Círculos Operários do Ceará foi responsável por preparar, em vinte e seis 
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municípios do interior do estado, comemorações do fim escravidão no Brasil, que seriam 

utilizadas como palco de atos voltados à caracterização do comunismo como agente da 

escravização da pátria. Em resumo, objetivamos demonstrar a importância da identidade 

negra na construção do mundo do trabalho rural durante a segunda metade do século XX, 

utilizando como objeto três periódicos, com circulação nacional, voltados à população rural. 

Palavras-Chave: Trabalhadores rurais; Identidade negra; Século XX. 

 

HISTÓRIA POLÍTICA DO ESTATUTO DO TRABALHADOR RURAL: JOÃO 

GOULART E OS DIREITOS TRABALHISTAS NO CAMPO (1960-1963) 

Renan Vinicius Magalhães (UFOP)  

Resumo: a questão agrária é uma temática que permeia toda a história política do Brasil, 

implicando em muitas lutas, conquistas e retrocessos. O meio rural brasileiro passou por um 

grande impacto com a Lei Áurea de 1888, a abolição da mão de obra escrava e a transição 

para o trabalho livre inaugurou um novo modo de relação com a terra e sua propriedade. 

Como aponta José de Souza Martins, o fim da escravidão tornou a mão de obra livre, porém 

a terra cativa. Nesse sentido, desde o início do século XX os conflitos agrários no Brasil foram 

se intensificando, e nas décadas de 50 e 60, ganharam proporções nacionais. No entanto, a 

posse de terra e a reforma agrária não foram as únicas demandas do meio rural brasileiro, 

havia um clamor por uma legislação trabalhista que contemplasse os rurícolas em sua 

totalidade. Desse modo, essa proposta de comunicação se pauta na apresentação e discussão 

de um projeto de doutorado que começa a ser desenvolvido na Universidade Federal de Ouro 

Preto (sob orientação do prof. doutor Jefferson José Queler), tomando como perspectiva a 

história política das leis trabalhistas no Brasil, e tendo como objeto de análise o Estatuto do 

Trabalhador Rural (ETR). Desse modo, a pesquisa se propõe a: 1- Analisar o processo político 

de criação do Estatuto do Trabalhador Rural, as discussões parlamentares a esse respeito, 

bem como os vários partidos e personagens envolvidos no referido processo; verificar a 

participação dos sindicatos rurais nessa formulação; atentar aos pronunciamentos do então 

presidente João Goulart, procurando mensurar sua participação no processo de extensão da 

legislação trabalhista ao campo. 2- Se deter aos modos como alguns jornais da imprensa 

brasileira noticiaram e se posicionaram sobre o Estatuto, assim analisando principalmente 

os seguintes títulos: Correio da Manhã que no período era oposição ao governo do PTB, Última 

Hora, jornal alinhado ao governo do PTB desde sua criação em 1951 durante o período 

Vargas; Terra Livre, jornal vinculado ao Partido Comunista e que se colocava na luta sobre 

a questão agrária brasileira junto aos trabalhadores rurais em amplas frentes. 3- Pesquisar 

a questão agrária no Brasil sob a ótica do pensamento político nacional, tendo como 

referências Caio Prado Júnior, Fernando Ferrari e Antônio Callado. 4- Pensar a questão 

agrária numa perspectiva latino-americana, desse modo avaliando como as pautas 

circulavam nesses países que dividiam inúmeras experiências. 

Como aponta Norberto Bobbio: “Os direitos do homem são direitos históricos, que emergem 

gradualmente das lutas que o homem trava por sua própria emancipação e das 

transformações das condições de vida que essas lutas produzem.” Dessa forma, busca-se, 

através de uma história política, desnaturalizar as leis, atribuindo-as a lutas e conquistas 

dentro de um tempo histórico e de uma cultura política, pautadas em interesses de grupos 

sociais e políticos. 

Palavras-Chave: Estatuto do Trabalhador Rural, João Goulart, História Política. 

 

DIREITOS NO CAMPO EM TEMPOS DE DITADURA: A CRIAÇÃO DA 

PREVIDÊNCIA RURAL NO GOVERNO MÉDICI (1971) 
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Clarisse dos Santos Pereira (UFF)  

Resumo: O presente trabalho insere-se no contexto maior de uma pesquisa que tem como 

principal objetivo entender os impactos da promulgação da Previdência Rural na Zona da 

Mata Sul de Pernambuco entre os anos de 1971 e 1985. A partir da discussão historiográfica 

que entende que os trabalhadores rurais são personagens com poder de agência e fazedores 

de sua própria história, buscamos debater como se deu a articulação desses trabalhadores 

para a conquista e efetivação da previdência social rural após oito anos da publicação do 

Estatuto do Trabalhador Rural (ETR), em 1963. O Estatuto previa a criação de um programa 

de previdência social para os trabalhadores do campo, mas não normatizava os mecanismos 

para o seu funcionamento. Apenas em 1971, durante o governo de Garrastazu Médici, foi 

criada a Lei Complementar nº 11, que regulamentava o Fundo de Assistência do Trabalhador 

Rural (Funrural), que além da previdência estabelecia também outros benefícios aos 

trabalhadores do campo. Este artigo tem como objetivo discutir as lutas travadas pelos 

trabalhadores para a inscrição efetiva deste importante direito trabalhista dentro da 

conjuntura de um governo autoritário. O terceiro governo da ditadura civil-militar é muitas 

vezes debatido dentro de parte da historiografia a partir de uma aparente contradição, onde 

de um lado estaria a grande popularidade da figura de Médici e, de outro, a violência contra 

os opositores do regime militar. Para desconstruir esta visão simplista sobre o governo 

Médici, a discussão proposta no texto aqui apresentado busca negar a noção de concessão de 

direitos sociais pelo Estado e combater a chave explicativa que afasta os trabalhadores rurais 

do centro das lutas sociais e dos processos de construção e disputa dos direitos trabalhistas e 

sociais. A investigação maior privilegia como fonte, sobretudo, periódicos nacionais e de 

Pernambuco, processos trabalhistas de Juntas de Conciliação e Julgamento do TRT da 6ª 

Região, e documentos de órgãos de classe: os Sindicatos Rurais, a Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco (Fetape) e Confederação dos 

Trabalhadores na Agricultura (Contag). Neste artigo discutiremos especialmente os 

periódicos e os processos trabalhistas, além da bibliografia específica. 

Palavras-Chave: Trabalhadores rurais; Previdência rural; Ditadura civil-militar. 

 

PRECARIEDADE E VIOLÊNCIA NA ZONA DA MATA DE PERNAMBUCO 

ATRAVÉS DOS PROCESSOS TRABALHISTAS DA JUNTA DE 

CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE NAZARÉ DA MATA (1964 A 1979) 

Joana Maria Lucena de Araújo (UFP) 

Resumo: Meu trabalho se propõe a estudar as formas de enfrentamento utilizada pelos 

trabalhadores rurais de Pernambuco contra usineiros e arrendatários, em especial, no que 

diz respeito à luta pelo cumprimento direitos trabalhistas e melhores condições de vida. O 

espaço privilegiado é a Zona da Mata de Pernambuco, em especial, o município de Nazaré da 

Mata. Consideramos como marco o golpe civil-militar no Brasil, em 31 de março de 1964, e a 

greve de canavieiros ocorrida no ano de 1979. A fonte documental que nos permitiu a análise 

dessa temática foram os processos trabalhistas da Junta de Conciliação e Julgamento de 

Nazaré da Mata. Os processos trabalhistas provenientes desta Junta foram escolhidos porque 

possuem uma gama de situações que montam um rico panorama sobre as relações de trabalho 

no campo. Mais de 90% das reclamações trabalhistas ali registradas envolvem trabalhadores 

rurais. Também por se tratar de um volume documental considerável (são mais de 20.000 

processos que vão de 1963 a 1985). Ainda se destaca a presença, nos municípios abrangidos 

por esta Junta, de grandes empresas do setor sucroalcooleiro como a Pessoa de Melo Indústria 

e Comércio S/A, proprietária da Usina Aliança. Concentraremos nossos estudos naqueles 

trabalhadores que, de alguma forma, ousaram desafiar o “status quo” e enfrentaram patrões 

e administradores em busca de melhores condições de vida e trabalho. Estaremos atentos 
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para identificar e estudar esses enfrentamentos e embates ocorridos no cotidiano e 

representados nas narrativas dos processos. O trabalho com essa fonte também possibilita 

outras análises que passam desde o papel do Estado na negociação entre trabalhadores e 

patrões (que podem ser analisados à luz dos dissídios coletivos assinados nas décadas de 1960 

e 1970) e a discussão sobre o papel que a Justiça do Trabalho cumpre na vida dessa camada 

da população que durante o estado de exceção, tem seus espaços de reivindicação 

drasticamente reduzidos. É possível perceber, a partir da leitura dos processos das Juntas de 

Conciliação, que houve uma grande aceitação por parte dos trabalhadores rurais de 

Pernambuco, do espaço da Justiça do Trabalho como forma de reivindicação. Essa alternativa 

ficou mais acessível a essa camada da população depois da ampliação e interiorização das 

Juntas de Conciliação e Julgamento e promulgação do Estatuto de Trabalhador Rural (ETR) 

em 1963, no qual trabalhadores do campo ganharam uma série de direitos que antes só eram 

acessíveis aos trabalhadores urbanos, tais como 13º salário, férias e aviso prévio. 

Palavras-Chave: Trabalhador Rural, Processos Trabalhistas, Zona da Mata. 

 

 

SESSÃO 23 
O MUNDO DO TRABALHO RURAL II 

Resumo: sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema “O mundo do 

trabalho rural”. 

 

“O MEU SONHO ERA ESSE: TRABALHAR PARA TERMINAR DE CRIAR 

OS MEUS FILHOS... UM COMER MAIS FOLGADO, QUE EU TENHO 

MESMO...”: FONTES, MEMÓRIAS E NARRATIVAS DO ENGENHO UBÚ 

(PERNAMBUCO, 1994-1996) 

Samuel Carvalheira De Maupeou (UFC)  

Resumo: A historiografia produzida, a partir do final dos anos 1970, sobre as relações 

trabalhistas na Zona Canavieira do estado 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 

que antecederam o Golpe de 1964, tema bastante atraente e de grande relevância 

historiográfica. Tal predileção pela temática impede, portanto, que se abranjam outras 

formas de mobilização e resistência dos trabalhadores rurais surgidas a partir do início dos 

anos 1980 e que se estenderam ao longo dos 1990. 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. Em contraposição a isto, abordamos um importante 

movimento de luta pela terra ocorrido na região em meados dos anos 1990 e sobre o qual 

foram produzidas diferentes fontes e narrativas. Em 13 de fevereiro de 1994, nem só de frevo 
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e maracatu vivia Pernambuco. Longe dos olhares da polícia, na manhã de domingo de 

carnaval, deu-se mais um episódio da luta pela terra no norte da Zona Canavieira do estado. 

O conflito teve por palco a cidade de Goiana, há alguns quilômetros da capital, nas terras da 

Destilaria de Álcool Ubú, falida desde meados dos anos 1980. Para organizá-lo, os 

trabalhadores contaram com o apoio dos sindicatos, da Federação e da Comissão Pastoral da 

Terra (CPT) e promoveram ações para impactar a opinião pública e forçar o INCRA a acelerar 

o processo de desapropriação. A resistência se estendeu até 1996 e compreendeu momentos 

de violência, tensão e mobilização. Tais acontecimentos tiveram muita repercussão na época 

e chegaram a ocupar as páginas da imprensa local e nacional. Embora quase não recebam 

atenção da historiografia e praticamente não figurem na memória social, estão presentes nas 

lembranças dos(as) assentados(as). Com base nisto, o objetivo desta comunicação consiste em 

analisar o conflito e seus múltiplos significados a partir das fontes e narrativas produzidas 

sobre ele, ressaltando-se relatos orais e memórias dos(as) trabalhadores(as). 

Palavras-Chave: Pernambuco, Trabalhadores Rurais, Luta Pela Terra. 

 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS E QUESTÃO AGRÁRIA: 

MUNDIALIZAÇÃO DO CAPITAL, AGRONEGÓCIO E AS LUTAS PELA 

TERRA EM PORTO NACIONAL – TOCANTINS 

Fabiana Scoleso (UFT) 

Resumo: Diante da ofensiva do capital financeirizado e rentista desencadeados pela lógica 

neoliberal em curso na América Latina, de forma mais intensa desde a década de 1990, o 

mundo do trabalho e a questão agrária se transformaram em categorias que, conectadas, nos 

permite observar constantes movimentos e transformações que atendem inexoravelmente as 

pressões do capitalismo e dos grandes grupos transnacionais. A mundialização do capital, o 

neoliberalismo e a transnacionalização são os aspectos deste novo metabolismo social, e a 

reestruturação do papel do Estado Brasileiro o componente legitimador da sua incorporação. 

A pressão do mercado internacional para tais mudanças se reflete nas políticas públicas 

adotadas pela União, Estados e Municípios. Dados da CPT, do Anuário Estatístico do Crédito 

Rural e do IBGE atestam tais mudanças e evidenciam a escalada das commodities no Brasil. 

A lógica neoliberal, que pressiona e altera as relações entre mercado mundial, estados e 

municípios é a mesma que produz uma real sujeição dos camponeses que são obrigados a 

arrendar terras, a se organizar em cooperativas e associações para captar recursos e se 

submeter a uma nova e precária morfologia laboral, desencadeando novas formas de 

violências. As novas relações internacionais no campo trazem aquilo que é próprio do modelo 

neoliberal e das suas forma de acumulação: especulação imobiliária, mudanças jurídicas, 

fusões e aquisições, rentismo, privatização de rodovias e das empresas de abastecimento de 

água, criação de linhas de crédito agrícola e bancos especializados neste tipo de negócios 

(Banco da Amazônia) e as constantes pressões advindas dos relatórios emitidos pelo Banco 

Mundial e que sugerem significativas alterações legais para a expansão do capital. Desta 

forma destacar o Estado do Tocantins, em especial o município de Porto Nacional e seus 

territórios e conflitos nos leva a compreender a composição das forças econômicas e políticas 

que permeiam a elevação do nível de importância da produção de soja para o equilíbrio 

econômico do Brasil no mercado internacional nesta nova fase da era global. O município de 

Porto Nacional fica a 52 km da capital Palmas e é conhecido como o berço da cultura do 

Tocantins. Entretanto tem se destacado nos últimos anos pela expansão da soja e pelas 

ocupações desencadeadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Uma das 

últimas ocupações erguidas na região é conhecida como Dom Celso, concebido para ser um 

acampamento “produtivo” alterando a perspectiva dos acampamentos de beira de estrada e 

representando as diversas formas de exclusão promovidas pelo agronegócio: modalidades de 
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exclusão social, relacionada à especulação imobiliária, a eliminação de trabalhadores no novo 

modelos de produção agrícola, precarização do trabalho e disputas pela terra. Desta forma a 

pesquisa visa analisar esta relação descrita acima e a maneira como os camponeses têm se 

organizado para enfrentar interna e externamente seus conflitos. 

Palavras-Chave: Neoliberalismo; Questão Agrária; Movimentos Sociais. 

 

TRABALHO E TRABALHADORES NO PROCESSO DE EXPANSÃO DAS 

RELAÇÕES CAPITALISTAS PARA RONDÔNIA (1970-1980) 

Cátia Franciele Sanfelice de Paula (UNIR/UFU) 

Resumo: Deslocando-se de uma análise estrutural como forma de explicar o social e, buscando 

acessar a partir da investigação histórica elementos que permitem compreender as 

experiências de trabalho e de trabalhadores no processo de expansão das relações capitalistas 

para Rondônia, entre 1970 a 1980, é que propomos esta comunicação. Colocamos no centro 

da investigação as relações sociais que estiveram presentes num momento histórico e político, 

marcado pelo avanço das fronteiras sob a coordenação do governo Federal, de criação de 

diversos órgãos e projetos de intervenção enquanto tentativa de controle social por aqueles 

que assumiram as agências de execução dos projetos de colonização em Rondônia. Tal 

contexto provocou o deslocamento de milhares de pessoas e esteve marcado por privações 

diversas. Envolveu relações de trabalho em outros estados, formas de recrutamento no 

trabalho de derrubada das matas, onerosidade quanto a distribuição da terra, dentre outras 

situações conflituosas que revelam as bases sobre as quais os projetos foram firmados e 

sistematizados pelo INCRA. A participação dos trabalhadores nos projetos foi marcada por 

dificuldades e muita luta na aquisição da propriedade da terra em todo o Estado. Refere-se a 

casos de ameaças e de expulsão em áreas de fazenda, envolvendo diversos proprietários que 

se apropriavam indevidamente de terras e as disputavam judicialmente, não raras vezes, 

com direito a reintegração de posse e expulsão dos trabalhadores. Nesse contexto, nosso 

objetivo é explicitar questões sobre o social pautado nas experiências dos sujeitos que se 

puseram em movimento nesse processo. Buscamos por elementos representativos na 

compreensão de questões diversas que compuseram o circuito das relações sociais de homens 

e mulheres que migraram, como: trajetórias; formas de trabalho; lutas pela aquisição da 

propriedade, etc. Objetiva-se ainda, enfatizar a importância desse processo sob o ângulo dos 

sujeitos conferindo a eles o papel de protagonistas, haja vista a necessidade de abordagens 

que descortinem essas e outras relações de trabalho no Estado. Embora os estudos sobre 

história e historiografia da Amazônia tenha avançado nos últimos anos, com destaque para 

a história do trabalho, no que diz respeito a história de Rondônia, o estudo sobre as 

experiências de trabalhadores e as relações de trabalho se colocam como um campo fértil de 

análise. Ao tematizarmos o trabalho como um fazer-se (THOMPSON, 1981) de uma cultura 

dos trabalhadores, como modo de organização social, expresso nas experiências cotidianas 

que se evidenciam nas condições de viver, trabalhar e de lutar, elegemos como elemento 

fundamental a proposição da teoria em diálogo com as evidências históricas, na qual o 

conceito de experiência (THOMPSON, 2009) é compreendido a partir das práticas sociais dos 

sujeitos e do necessário diálogo entre ser social e consciência social.  

Palavras-chave: Trabalho; Trabalhadores; Rondônia. 

 

AMAZÔNIA CABOCLA: QUOTIDIANO E LUTAS SOCIAIS DOS 

TRABALHADORES AFUAENSES 

Roberta Cacela de Almeida (UNIFAP/ Instituto Federal do Amapá) 
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Resumo: Desde o processo de extração do látex na Amazônia, no final do século XIX os 

trabalhadores amazônicos, passaram por um processo de expropriação socioeconômica, 

operando dentro de um sistema de “apresamento social” nas relações entre patrão e freguês, 

que ficou conhecido como sistema de aviamento, e de arrendamento das terras. A partir da 

década de 1970 percebe-se uma maior influência de ideais de liberdade propagadas pela 

Comissão da Pastoral da Terra - entidade ligada à Igreja católica - nas comunidades 

ribeirinhas do município de Afuá-PA. Padres e missionários da Prelazia de Macapá, sob 

influência da Teologia da Libertação, iniciaram um processo de disseminação de novas ideias, 

oferecendo cursos de formação de dirigentes de comunidade, onde elucidavam os direitos 

desses trabalhadores. O estudo possui como metodologia a análise de narrativas dos 

trabalhadores afuaenses por meio de pesquisas bibliográficas e de campo, estabelecendo-se 

diálogos com a História Oral e História do Tempo-presente. A partir desse estudo, será 

possível conhecer percepções do quotidiano e das lutas sociais estabelecidas pelos 

trabalhadores afuaenses. Ressalta-se que a partir de 1970 os trabalhadores se organizaram 

e realizaram ações para legitimar e garantir seus direitos, o que culminou, em 1984, na 

criação do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Afuá. As iniciativas 

individuais de resistência de alguns trabalhadores, ganharam apoio de agentes sociais como 

a Igreja católica, por meio da Comissão da Pastoral da Terra – CPT, que passou a atuar na 

formação de dirigentes e lideranças locais, enquanto o Sindicato passou a atuar como 

mediador nas relações dos trabalhadores com as esferas administrativas do governo. O 

quotidiano e as lutas sociais dos trabalhadores afuaenses é um processo dinâmico e complexo, 

com diversas faces e aspectos, ainda pouco abordado na historiografia da Amazônia. 

Palavras-Chave: Quotidiano, Trabalhadores, Sindicato. 

 

O PROCESSO DE DISCUSSÃO E DE IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS 

DE PERMANÊNCIA ACERCA DOS TRABALHADORES EXTRATORES DO 

AMAZONAS DURANTE A DÉCADA DE 1930 

Romulo Thiago Oliveira de Sousa (UFAM) 

Resumo: Durante a segunda metade da década de 1910 e toda a década de 1920 ocorreu o 

processo de decadência da economia gomífera na Amazônia ocasionando, segundo os 

relatórios políticos e os escritos jornalísticos, um processo migratório, do interior do estado 

do Amazonas para sua capital, de trabalhadores extratores da borracha e de outros produtos 

da floresta, gerando transtornos sociais para Manaus viabilizando os planejamentos para 

mantê-los no interior do estado. Este artigo tem como objetivo mostrar o processo de discussão 

e implementação das políticas de permanência como educação agrícola, policiamento ou 

qualquer outro esforço civilizador que prendessem os trabalhadores extratores no interior do 

estado do Amazonas durante os governos dos Interventores Federais e do Governo 

Constitucional na década de 1930, aferindo as políticas de permanência acerca desta 

categoria de trabalhadores como uma forma de conservação do Status Quo das elites 

regionais. 

Palavras-Chave: Políticas de Permanência; Extratores; Amazonas. 

 

 

SESSÃO 24 
DA RESISTÊNCIA COTIDIANA AO PROTESTO PÚBLICO I  

Resumo: sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema “Da resistência 

cotidiana ao protesto público”. 
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A CIDADE AINDA ESTÁ SOBRE OS NOSSOS OMBROS: AS PAREDES 

DOS PORTUÁRIOS E ESTIVADORES DO PORTO DE MANAUS (1950-

1964) 

Pedro Marcos Mansour Andes (UFPA) 

Resumo: Ao analisarmos os fatores que levaram as diversas categorias de trabalhadores 

urbanos de Manaus a organizarem e executarem vários movimentos paredistas após o fim da 

chamada Era Vargas (1930-1945), percebemos que os anseios destes trabalhadores estavam 

ligados ao contexto de luta de todos os trabalhadores brasileiros. Durante a experiência 

democrática ocorrida no Brasil entre os anos de 1945 e 1964, ocorreu um processo de 

radicalização do movimento dos trabalhadores em todo país, diversas categorias de 

trabalhadores utilizaram o direito de greve para exigir do patrono e as vezes até mesmo do 

poder público melhores condições de trabalho e salariais. Em Manaus esse cenário que 

enfrentamento foi uma constante, foram realizadas por diversas entidades sindicais e com a 

participação de boa parte dos trabalhadores urbanos, essas greves foram estampadas no 

noticiário de capa dos jornais de Manaus, durante as décadas de 40, 50 e 60 do século passado. 

As greves estavam relacionadas às questões salariais devido às baixas remunerações, as 

condições de trabalho, ao não cumprimento dos direitos garantidos a partir da promulgação 

da CLT (1943) e, uma das questões que preocupava bastante os trabalhadores da urbe 

manauara era a carestia de vários produtos, principalmente, os básicos para sua alimentação, 

tais como: açúcar, feijão, arroz, café, carne, pão, etc. Essas paredes seguiram a priori a 

tendência nacional de exigir soluções para as demandas e reivindicações das diversas 

categorias de trabalhadores. Entretanto, muitas delas estavam relacionadas também com 

demandas locais específicas dos trabalhadores manauaras. Nesse sentido, o objetivo deste 

artigo é destacar e analisar as origens das paredes organizadas pelos diversos trabalhadores 

do Porto de Manaus, que constituem nosso objeto de pesquisa neste pequeno texto, pois 

podemos considerá-los um exemplo destas demandas locais que afligiam os trabalhadores da 

cidade. Nossa fonte das informações das paredes dos trabalhadores do porto serão o Jornal 

do Comércio do Amazonas e o Jornal, dois periódicos que circulavam na cidade. Os portuários 

e, principalmente, os estivadores, historicamente constituíram-se como uma das categorias 

de trabalhadores urbanos, que mais lutaram pelos seus direitos em Manaus. Suas paredes 

foram realizadas desde o final do século XIX e início do século XX, ainda durante o apogeu da 

economia da gomífera. Esse caráter de tensão constante entre os trabalhadores do Porto de 

Manaus e a Concessionária Inglesa Manáos Harbour Limited & Rodoway que administrava 

o porto marcou a primeira metade do século passado. 

Palavras-Chave: Porto Flutuante; Trabalhadores do Porto; Paredes. 

 

"QUEREMOS SER PETROBRÁS": OS PETROLEIROS DE MAUÁ E A 

ENCAMPAÇÃO COMO PROJETO NACIONAL 

Caio Vinicius de Castro Gerbelli (UNIFESP)  

Resumo: Esta comunicação objetiva mostrar parte dos resultados da dissertação de mestrado 

intitulada “Todos para o que der e vier: Os petroleiros de Mauá e a luta pela organização 

sindical (1957-1964)” defendida na Universidade Federal de São Paulo. Conforme as 

pesquisas feitas ao longo do trabalho, estes trabalhadores do petróleo organizados de Mauá 

tiveram fundamental participação no movimento sindical da categoria petroleira através da 

construção coletiva nacional de um projeto de encampação, pela Petrobras, de todas as 

refinarias de petróleo privadas, a começar pela Refinaria e Exploração de Petróleo União 

situada na cidade de Mauá na região do ABC em São Paulo. Conectando os sindicatos do 
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petróleo distribuídas pelas unidades de produção da empresa estatal, a encampação ajudou 

a tecer as redes de sociabilidade e solidariedade em torno de um plano entre trabalhadores e 

as suas respectivas entidades. Tendo como enfoque o fortalecimento da Petrobras como 

agente do desenvolvimento econômico brasileiro, estes sujeitos pautaram em reuniões, 

assembleias, convenções, resoluções, greve e paralisações a proposta de concretização do 

Monopólio Integral do Petróleo pela estatal brasileira, caracterizando-o como o primeiro 

movimento de caráter nacional dos trabalhadores do petróleo. Tal movimentação resultou na 

eclosão da greve de encampação nas cidades de Mauá e Santo André com desdobramentos 

que derivaram em paralisações nas unidades da Petrobras nos estados de Minas Gerais, Rio 

de Janeiro e Rio Grande do Sul, articulando, por fim, a assinatura do decreto de encampação 

das refinarias particulares pelo presidente João Goulart no Comício da Central do Brasil em 

13 de março de 1964. 

Palavras-Chave: Petroleiros de Mauá, Encampação, Petrobrás. 

 

VIDA COTIDIANA Y CONFLICTO SOCIAL - LA HUELGA FRIGORÍFICA 

DE 1969 EN EL CERRO Y ALGUNOS EFECTOS EN UNA “COMUNIDAD 

OBRERA” EN CRISIS 

Rodolfo Porrini (Universidad de la República) 

Resumo: Esta ponencia combina dos tipos de enfoques, el que ubica la sociedad barrial en 

una coyuntura específica de conflictividad laboral y huelga, y por otro, el que busca indagar 

en la vida cotidiana de un barrio de trabajadores y una “comunidad obrera” en crisis. Se 

inscribe en una investigación colectiva más amplia titulada “El Cerro en los ‘sesenta’ (1957-

1973): ¿barrio de trabajadores o ‘comunidad obrera’?”. Se referencia en tradiciones de 

investigación como las de Edward P. Thompson (La formación de la clase obrera en 

Inglaterra, 1989, Costumbres en común, 1995), Richard Hoggart (La cultura obrera en la 

sociedad de masas, 2013) y Eric Hobsbawm (Trabajadores, 1979, El mundo del trabajo, 1987). 

El Cerro era un ámbito geográfico y social que concentró importantes actividades laborales e 

significativos contigentes provenientes de la inmigración ultramarina europea. Desde inicios 

del siglo XX los frigoríficos le dieron un tono particular, y desde los años cuarenta un 

sindicalismo “autónomo” emergía como un rasgo diferenciador frente a otras corrientes 

sindicales predominantes. En los años sesenta, diversos factores y acontecimientos 

contribuyeron a ir formando en el barrio de trabajadores una identidad de clase notoria, con 

rasgos de “comunidad obrera”, en el sentido señalado por Eric Hobsbawm en “El trabajo en 

la gran ciudad” (Entrepasados, 1991). La crisis generada en el Cerro con el cierre de los 

frigoríficos extranjeros Swift y Armour a fines de 1957, y procesos más amplios de 

reconversión de la industria frigorífica a nivel regional y mundial, sumados a la crisis 

económica y política del país, ambientaron una situación de alta conflictividad a fines de los 

60. La huelga de 1969 marcó un “punto de no retorno” para el Cerro y su “comunidad obrera”, 

que concluyó pocos años después con el cierre definitivo de los dos frigoríficos que restaban. 

En relación al conflicto, busco presentar algunas facetas del largo conflicto gremial ocurrido 

entre abril y agosto de 1969 en la industria frigorífica uruguaya y particularmente sus 

resonancias y expresiones en el Cerro. Por otra parte, este trabajo pretende ahondar en 

procesos de profundidad y ritmo diferentes al conflicto e indagar en aspectos de la vida 

cotidiana. Para ello, se considerará algunos itinerarios de las experiencias personales y 

colectivas en la militancia gremial y política, el hogar, la calle, la escuela y el liceo, los ámbitos 

de sociabilidad y “tiempo libre” y, por último, en los efectos más perdurables en la “comunidad 

obrera” y las formas de su crisis. Las fuentes y archivos principales a que recurro en esta 

tarea serán las sindicales y gremiales (en especial las de la Federación Autónoma de la 

Carne), el archivo de Inteligencia policial (Dirección Nacional de Inteligencia), la prensa de 
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izquierda y comercial, archivos de asociaciones de inmigrantes y de entidades deportivas 

barriales, fotografías, y testimonios orales. 

Palavras-Chave: Huelga Frigorífica; Cerro de Montevideo; Vida Cotidiana. 

 

“PARECE UM BEEF”: A ECONOMIA MORAL DOS TRABALHADORES E 

A CARNE DE BALEIA (1960-1963) EM LEITURA PRELIMINAR 

Fernando Pureza (UFPB)  

Resumo: Esta apresentação tem como base um episódio pouco estudado da década de 1960. 

Em meio às agitações operárias da época, a crise de abastecimento nos grandes centros 

urbanos acabou atingindo diretamente a distribuição de carne nas grandes capitais 

brasileiras. Numa saída inusitada, os órgãos federais passaram a estabelecer convênios com 

a Taiyo Fishing Company, conglomerado japonês de pesca, que se fixou em Cabo Frio para 

garantir o abastecimento de carne de baleia. Apesar de esforços combinados da empresa, dos 

grandes jornais e de órgãos públicos, a nova carne foi recebida com resistência pelas entidades 

de classe, numa dinâmica que preliminarmente pode ser considera uma violação da 

“economia moral” dos trabalhadores. Sendo assim, creio ser possível apontar para uma 

curiosa e inexplorada vinculação entre a entrada da carne de baleia nos mercados brasileiros 

e as agitações grevistas do período, procurando destacar o pressuposto thompsoniano em que 

“as densas determinações domésticas” incidem na vida pública.  

Palavras-Chave: Carne de Baleia; Economia Moral; Greves. 

 

 

SESSÃO 25 
DA RESISTÊNCIA COTIDIANA AO PROTESTO PÚBLICO II  

Resumo: sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema “Da resistência 

cotidiana ao protesto público” 

 

NÓS X ELES: OPERÁRIOS E PATRÕES DAS MINAS DE CARVÃO DO RIO 

GRANDE DO SUL E AS LUTAS POR RECONHECIMENTO ATRAVÉS DOS 

CLUBES DE FUTEBOL LOCAIS (1930-1950) 

Tassiane Mélo de Freitas (UFSM) 

Resumo: O objetivo desta comunicação é apresentar e discutir parte dos estudos que vem 

sendo desenvolvidos na pesquisa sobre as relações entre operários e patrões das minas de 

carvão do Baixo Jacuí (Rio Grande do Sul) através dos clubes de futebol operário locais. O 

recorte temporal desta pesquisa compreende as décadas de 1930 a 1940, com enfoque 

principal na conjuntura do Estado Novo. No entanto, o aspecto a ser abordado nesta 

comunicação trata de observar as rivalidades entre os clubes operários locais como parte das 

lutas por reconhecimento. Esta proposta busca estabelecer uma reflexão a partir das 

contribuições trazidas por Axel Honneth, especialmente a partir de sua obra Luta por 

reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais (2009). Assim, através da abordagem 

qualitativa das fontes documentais, é possível observar e compreender aspectos que envolvem 

as relações nos mundos do trabalho para além do interior das fábricas, ou melhor, dos 

subterrâneos das minas de carvão. 

Palavras-Chave: Operários, Clubes de Futebol, Lutas por Reconhecimento. 
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COTIDIANO E TRABALHO NAS PADARIAS DE PORTO ALEGRE NO 

INÍCIO DO SÉCULO XX 

Dionathan Dias Kirst (UNISINOS)  

Resumo: Sabemos que o início do século XX, houve inúmeras mudanças para a classe 

trabalhadora porto alegrense, onde ocorreram inúmeras greves, protestos, meetings 

reivindicando melhores condições de salários, redução da jornada de trabalho e folgas 

semanais. Dentre as categorias que protestavam uma se destacou por seu estilo combativo: 

eram a categoria dos padeiros, esses trabalhadores organizados em torno de seu sindicato, 

protestavam, realizavam comícios e ações diretas contra os proprietários de padarias que 

burlavam acordos realizados. Mas para entendermos as principais reivindicações que eram 

a jornada de trabalho de 8 horas e a folga dominical, temos que entender como se dava o 

processo de trabalho nas padarias. Afinal investigar o processo de trabalho não nos mostra 

somente como o pão era fabricado, mas implica em questões de convivência nas padarias, 

vigilância do processo de trabalho, modos de burlar o processo, como se dava o domínio do 

processo de trabalho e qual o valor do operário na hierarquia do processo laboral. Nossa 

intenção ao investigar o processo de trabalho é entender melhor o porquê dessa categoria 

apresentar as reivindicações acima citadas, e também de como era o ambiente de trabalho 

desses trabalhadores, revelando um pouco mais dos mundos de trabalho da capital gaúcha 

no início do século XX. 

Palavras-Chave: História Social, Trabalho, Padeiros. 

 

TRABALHAR E MORAR EM FLORIANÓPOLIS: POLÍTICAS URBANAS E 

CONDIÇÕES DE MORADIA DOS(AS) TRABALHADORES(AS) DA 

COMPANHIA HOEPCKE (1945-1960) 

Jéssica Duarte de Souza (UFSC)  

Resumo: Nas décadas de 1940 e 1950 a habitação já era um problema a ser enfrentado nas 

capitais e grandes cidades do Brasil. Com o contexto do nacional-desenvolvimentismo, de 

investimento intenso na industrialização do país, houve um progressivo adensamento dos 

centros urbanos ocasionados principalmente pelo deslocamento de pessoas em busca de 

trabalho e melhores condições de vida em regiões mais industrializadas. Porém, mesmo em 

locais que o setor produtivo não era a principal dinâmica econômica, as dificuldades 

habitacionais se apresentaram, como aconteceu em Florianópolis. Nesse sentido, o objetivo 

deste estudo é compreender as relações de trabalho e moradia em Florianópolis entre 1945 e 

1960. Para isso, a pesquisa analisa as três fábricas - Fábrica de Pregos, de Gelo e de Rendas 

e Bordados - da Companhia Hoepcke, grupo empresarial que se destaca por ser o único 

empreendimento industrial na cidade. A empresa foi fundada no final do século XIX por um 

imigrante alemão e poucos anos depois uma pequena vila operária foi criada nas imediações 

das fábricas. Na década de 1940 a empresa passa a ser presidida por Aderbal Ramos da Silva, 

membro do PSD e integrante de uma das maiores oligarquias catarinense. Em 1940 os 

contornos da cidade são diferentes daqueles em que a empresa foi estabelecida, os locais eram 

cada vez mais demarcados respeitando divisões de classe, portanto, residir no centro da 

cidade, região que as fábricas e a vila se encontravam, eram realidades mais distantes dos(as) 

trabalhadores(as). Relacionando as políticas urbanas implementadas em Florianópolis com 

as condições dos(as) operários(as) da Companhia Hoepcke, esse estudo se embasa em 

entrevistas dos(as) trabalhadores(as) das fábricas, dispostas no Laboratório de História Oral 

da UFSC e Livros de Registro de Funcionários e regulamentos interno das fábricas, 

documentação encontrada no acervo privado do Instituto Carl Hoepcke. Essas fontes, além 

de levantar questionamentos relativos a habitação, elas possibilitam compreender o perfil 
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desses(as) trabalhadores(as); a hierarquia de trabalho nas fábricas, como os locais ocupados 

por descentes de imigrantes, mulheres, nacionais negros e brancos, e também revelam 

situações próprias do cotidiano no ambiente do trabalho, moradia e espaço de sociabilidade. 

Diante de projetos de desenvolvimento econômico cada vez mais voltados para o turismo, o 

objetivo é compreender como essas mudanças foram processadas em termos de experiência e 

cultura de classe, evidenciando que não trata-se de compreender a classe trabalhadora como 

homogênea, assim como explorar as múltiplas formas de expressão da classe trabalhadora 

com a política, com o espaço da cidade, com a vizinhança, no local de trabalho e nas relações 

de "negociações" e resistência com o patronato e os poderes públicos. 

Palavras-Chave: Habitação, Trabalhadores, Florianópolis. 

 

“COMO SE FOSSEM FILHAS”: TRABALHO E COTIDIANO DAS CRIAS DE 

FAMÍLIA EM MANAUS DÉCADA DE 1970 

Janaína Artiago (UFAM) 

Resumo: A cidade de Manaus, a partir da segunda metade da década de 1960, passou a 

receber uma migração em massa com o advento Zona Franca de Manaus. A partir dessa 

perspectiva o trabalho proposto aborda especificamente a migração de jovens com a idade 

variando entre 9 e 14 anos; meninas vindas do interior do Amazonas para a capital, Manaus, 

a fim de trabalhar como domésticas e que tinham como perspectivas alcançar melhores 

condições de vida, seja através do estudo e ou do trabalho que lhe era oferecido por uma 

família da capital. Essas meninas ficaram popularmente conhecidas como “crias de família”. 

Nosso objetivo é problematizar a constituição das relações sociais e os mundos do trabalho 

informal na cidade de Manaus a partir do final da década de 1960, através das vivencias e 

experiências das chamadas “crias de família”. Nos questionamos acerca dos modos como as 

relações foram se constituindo entre as famílias e as chamadas “crias de família”, suas 

condições de vida e trabalho nesse contexto de migração do interior para a capital. Adaptação 

e resistências a cidade grande, a família, enfim, conhecer suas reflexões e avaliações acerca 

de suas trajetórias de vida, seus sonhos, enfim as funções e preocupações dessas meninas, 

hoje mulheres, sobre suas próprias vidas. Para essa empreitada escolhemos as fontes orais 

como nossas principais fontes e para a elaboração do projeto de pesquisa realizamos até o 

momento cinco entrevistas com trabalhadoras advindas de diferentes municípios dos 

Amazonas. As entrevistas versam sobre suas histórias de vida e como esse processo de 

migração se deu, já que o fenômeno de circulação de crianças no Amazonas não era algo 

estranho na década de 1970, e sim que fazia parte do cotidiano dessas famílias. Quando 

pensamos no assunto, logo se pensa a pobreza como fator, porém precisamos entender, 

culturalmente nesses aspectos as famílias, já que estas não são práticas isoladas, nem 

mesmo, um fenômeno Amazônico. Para pensar as entrevistas, temos realizado algumas 

leituras sobre memória e história oral. Dessa forma, sabemos que a memória tem toda uma 

complexidade para ser compreendida e dessa forma buscamos nos referenciar em Pollak, por 

exemplo, que nos diz que: memória é um conhecimento do passado que é capitaneado guiado, 

pelo presente, normalmente a memória glorifica ou demoniza o passado, aquilo que ela quer 

lembrar, e carrega julgamentos morais que ela quer lembrar. É uma reconstrução do passado 

que normalmente serve para atender muitas vezes projetos de poder, excluindo as minorias 

e marginalizados, para o autor existem várias memórias, essas podem ser reavivadas de 

acordo com o interesse de cada grupo. A memória, na verdade não é um mero depósito de 

informações, mas um processo contínuo de elaboração e reconstrução de significados 

(Portelli). Para Portelli, os sujeitos orais precisam ser ouvidos, porque eles têm voz, esses 

sujeitos não são meras fontes a serviço do pesquisador, com isso o retorno a essas pessoas é 

essencial para a construção de um trabalho sério. Como aporte teórico, buscamos nos inspirar 

na História social inglesa, na perspectiva da história vista de baixo, Thompson grande 
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defensor desse método ,na sua concepção era preciso ir além dos ditos grande fatos e heróis, 

já que isso era somente uma parte da história, ou mesmo uma seleção, as grandes massas 

eram negligenciadas, os operários, os camponeses e artesãos. Nessa linha de pensamento 

nosso trabalho vai tentar expandir os estudos da história para aqueles cuja a historiografia 

ainda não alcançou.  

Palavras-chave: Memória; História Oral, Manaus. 

 

 

SESSÃO 26 
(sessão coordenada completa) 

EM MARGEM DO TRABALHO, EM MARGEM DA CIDADANIA? 

TRAÇANDO A HISTÓRIA DA LUTA POLÍTICA E JURÍDICA DAS 

TRABALHADORAS DOMÉSTICAS PELO ESTATUTO DE 

TRABALHADOR  

Moderadora: Louisa Acciari (London School of Economics) 

Resumo: Esta sessão reúne palestrantes de diversas trajetórias, instituições, e perspectivas 

teóricas, propondo um diálogo interdisciplinar e internacional, para além da esfera 

acadêmica. Tem por objetivo oferecer uma reflexão sobre a luta das trabalhadoras domésticas 

pelo estatuto de ‘trabalhador’, um estatuto do qual foram excluídas por fazerem um trabalho 

reprodutivo, localizado na esfera privada, e considerado pelo Estado como ‘não lucrativo’. Em 

margem do ‘trabalho’ e da cidadania, as trabalhadoras domésticas vêm, não obstante, se 

organizando pelo reconhecimento do seu estatuto e por direitos iguais. Nessa sessão, 

traçaremos a história de luta da categoria, do século XIX até o período contemporâneo, afim 

de repensar o que define um ‘trabalhador’, e como os eixos de opressão de gênero e raça 

moldam a exclusão econômica, social e política das domésticas. Começaremos com uma 

contribuição sobre relações de exploração e dependência do trabalho doméstico na corte 

Imperial, focando mais especificamente na maneira com a qual gênero e raça traçam os 

limites do trabalho remunerado. A questão fundamental de saber se um trabalho não 

remunerado, e marcado por laços afetivos e de dependência, constitui um trabalho, 

atravessará nosso debate. Veremos em seguida as tentativas de regulação do emprego 

doméstico no período pós-abolição, uma vez que as domésticas livres se tornaram novos 

sujeitos de intervenção para o Estado. As demandas emergentes da categoria tocam no núcleo 

da organização social, afetando tanto a esfera do trabalho como a privada, e mostrando assim 

a interdependência desses espaços. Essas demandas foram se concretizando no século XX, 

quando foi criada a primeira associação de trabalhadoras domésticas em 1936. Nesta época, 

as domésticas já exigiam direitos trabalhistas que lhes foram concedidos somente com a lei 

LCP 150/2015. Apresentaremos a história específica da luta por direitos trabalhistas, assim 

como os discursos desenvolvidos pelos sindicatos de domésticas sobre o valor de seu trabalho, 

avaliando ainda sua significância para o modelo social brasileiro. Logo abriremos um debate 

teórico sobre o trabalho doméstico como ponto cego do feminismo, marcando os limites do 

alcance das pautas feministas pela igualdade entre os sexos e a democracia. Ao revisitar o 

pensamento feminista sobre trabalho, lar/domesticidade, e cuidado, tentaremos re-incluir na 

discussão as grandes excluídas dessas pautas. Por fim, uma militante do movimento sindical 

das trabalhadoras domésticas compartilhará sua própria experiência de luta pelos direitos 

da categoria, contando a história do seu sindicato (Recife) que celebra em 2018 os seus 30 

anos de existência, e traçando os momentos chaves do movimento ao nível nacional.  

Palavras-Chave: Trabalho Doméstico, Direitos, Cidadania. 
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“FRUTOS DO SUOR”: RELAÇÕES DE EXPLORAÇÃO, PRODUÇÃO E 

DEPENDÊNCIA DO TRABALHO DOMÉSTICO NA CORTE IMPERIAL 

(1822 – 1888) 

Daniela Fernanda Sbravati (Rede Municipal de Ensino de Florianópolis) 

Resumo: O mercado de trabalho doméstico no Rio de Janeiro entre os anos 1820 e 1880 era 

heterogêneo do ponto de vista do sexo, origem, condição jurídica, idade e cor. Todas estas 

características, somadas a pobreza desta parcela da classe trabalhadora urbana provocavam 

situações de vulnerabilidade social que abriam precedentes para relações marcadas pela 

dependência e moldadas pela escravidão. O trabalho doméstico era realizado por escravos, 

mas também por libertos e livres pobres, especialmente do sexo feminino.  A pesquisa que 

realizei teve como objetivo compreender aspectos das relações de exploração, produção e 

dependência do trabalho doméstico de livres e libertas na corte Imperial, reconhecendo as 

influências das categorias de gênero, raça e classe no cotidiano das trabalhadoras e seus 

patrões. O trabalho doméstico constituía-se em atividade econômica fundamental tanto para 

quem contratava quanto para quem era contratado e configurava-se em estratégia de 

sobrevivência de trabalhadoras pobres das áreas urbanas. As fontes utilizadas foram 

anúncios do Jornal “Diário do Rio de Janeiro” e processos civis empreendidos por mulheres 

que foram à justiça reivindicar soldadas, ou seja, pagamentos por serviços domésticos 

realizados. A partir destes documentos foi possível discutir a atuação das trabalhadoras 

domésticas nos espaços públicos e privados, os limites entre o trabalho doméstico remunerado 

e não remunerado, as aproximações existentes entre os serviços das domésticas e outros 

ofícios urbanos e em que medida os pressupostos de afeto e proteção turvavam as fronteiras 

entre trabalho e dependência, colocando em questão a remuneração. As contendas jurídicas 

analisadas nos dão pistas acerca do que se considerava ser o trabalho de uma criada 

doméstica e sobre o paradoxo gerado pela oposição entre remuneração e dependência. Os 

entendimentos de empregada e empregador acerca dos significados destas relações poderiam 

ser distintos e terminavam em disputas sobre os papéis que cada um ocupava na vida do 

outro. 

Palavras-Chave: Trabalhadoras domésticas, Dependência, Exploração.  

 

ENTRE O DIREITO E OS COSTUMES: CRIADAS E PATRÕES ENTRE A 

ESCRAVIDÃO E O PÓS-ABOLIÇÃO (RECIFE E SALVADOR: 1870-1910) 

Maciel Henrique Carneiro da Silva (IFPE) 

Resumo: As relações entre criadas/os livres e libertas e seus patrões e patroas, no contexto de 

fim da escravidão legal, no Brasil, não passaram incólumes ao esforço do Estado Imperial 

brasileiro de regulamentar o universo do trabalho doméstico. Se as relações entre escravos/as 

e senhores/as foram objeto de intenso ordenamento jurídico, noções de justiça, cidadania e 

liberdade passaram a permear o mundo do trabalho de pessoas livres e libertas. Tradições, 

costumes, práticas de controle e de resistência, direitos costumeiros que desde longa data 

emolduravam os comportamentos de senhores e subalternos no âmbito doméstico, passaram 

a ser objeto de um ordenamento jurídico, nos anos 1880. Propor regulamentos, vigiar, 

controlar o serviço doméstico remunerado, seja na Corte, seja nos principais municípios das 

províncias, parecia urgente. A história social compreende o direito e o costume como campos 

de conflito, instâncias de diversos significados para os sujeitos históricos envolvidos. As 

criadas e criados, como as patroas e patrões, tinham noções de justiça, de fidelidade, de bom 

tratamento, de serviço justo, de remunerações. A vida doméstica do Brasil das últimas 

décadas do século XIX, ancorada ainda nos costumes, toma novos sentidos (ainda que por 
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breve tempo) na década de 1880. Revisitar os registros de matrículas de criadas e criados e o 

Regulamento de Posturas das populosas Salvador e Recife, bem como processos judiciais, 

permite-nos compreender os medos, as expectativas, os significados da liberdade e do 

trabalho doméstico. O “criado de servir”, nessa década, está no cerne de preocupações de 

legisladores e autoridades policiais. Os arranjos de trabalho doméstico entre trabalhadoras/es 

e contratantes estariam sob controles jurídicos e policiais nunca antes verificado. Esse estudo 

discute as experiências de trabalho doméstico livre remunerado no fim da escravidão e no 

pós-Abolição; investiga os objetivos e o alcance dos instrumentos de controle produzidos pelo 

Império e redimensiona a força do paternalismo nas relações de trabalho doméstico. 

Palavras-Chave: Criadas livres, Direito, Trabalho doméstico. 

 

DESCOLONIZANDO O TRABALHO, REDEFININDO OS DIREITOS: AS 

TRABALHADORAS DOMÉSTICAS E A LUTA INTERNACIONAL POR 

DIREITOS TRABALHISTAS 

Louisa Acciari (London School of Economics) 

Resumo: As trabalhadoras domésticas, constituídas essencialmente de mulheres negras e 

precarizadas, são frequentemente apresentadas como as mais vulneráveis dentro dos 

vulneráveis. Para resolver suas formas particulares de opressão, a OIT adotou em 2011 a 

Convenção 189 que garante direitos iguais às trabalhadoras domésticas e introduz um direito 

humano e ter direitos trabalhistas. Essa norma internacional afetou positivamente o Brasil, 

onde uma legislação similar foi aprovada em 2015. Contudo, no Brasil, a genealogia desse 

sucesso tem uma história mais antiga, que começa em 1936 quando a militante Laudelina de 

Campos Mello fundou a primeira associação de domésticas. Em 1985, e depois de décadas de 

mobilização, as trabalhadoras domésticas reunidas no seu quinto Congresso Nacional 

demandaram publicamente os direitos que lhes foram concedidos com a lei de 2015. 

Contribuíram também em transnacionalizar o movimento, participando da criação da 

Confederação Latino-Americana das trabalhadoras domésticas em 1988. Narrativas 

dominantes sobre a Convenção da OIT e a lei brasileira tendem a obscurecer essa história, e 

as vozes das trabalhadoras domésticas. Esse estudo propõe assim reverter a narrativa 

dominante, analisando a luta por direitos trabalhistas à partir da localização subalterna das 

trabalhadoras domésticas no Brasil. Sugiro que em vez de entender esse caso como um 

exemplo de adaptação ou vernacularização de direitos internacionais num contexto local, a 

legislação brasileira e suas conexões com a Convenção da OIT representa um processo de 

transnacionalização por baixo. As trabalhadoras domésticas brasileiras tiveram um papel 

central nas negociações internacionais com a OIT, e foram capazes de usar redes 

transnacionais para influenciar políticas públicas na arena nacional. Ao revisitar a história 

desse movimento, eu demonstro que a epistemologia subalterna das trabalhadoras 

domésticas do Sul global impactou discursos internacionais sobre direitos trabalhistas e 

‘trabalho decente’.  

Palavras-Chave: Direitos, Transnacionalização, Movimento Social. 

 

SUJEITOS, DOMESTICIDADE E DEMOCRACIA: ENCONTROS E 

DESENCONTROS ENTRE MOVIMENTO FEMINISTA E O TRABALHO 

DOMÉSTICO REMUNERADO 

Thays Monticelli (Università Ca'Foscari Venezia) 

Resumo: o movimento feminista brasileiro carrega em sua história de constituição e 

institucionalização uma complexa relação com o trabalho doméstico e, especialmente, com o 

trabalho doméstico remunerado. O diálogo estabelecido com as questões que circundam os 
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temas como família, filhos, casa e matrimônio sempre estiveram no hall de reivindicações e 

lutas desse movimento. No entanto, a maneira universalizada de tratar esses temas 

dificultaram a incorporação das diferenças dentro das pautas e ações políticas destas - 

aspecto já muito denunciado pelo movimento feminista negro - e que impacta diretamente as 

formas democráticas de se pensar políticas emancipatórias para as mulheres. Busca-se assim 

produzir uma análise sociológica sobre os alcances políticos do feminismo, de como eles tem 

intervindo, ou não, nas estruturas de desigualdades sociais, raciais e de classe. Abrir as 

análises sobre o feminismo no Brasil e sobre seus ruídos e lacunas, nos possibilita 

compreender melhor as formas de ação dos indivíduos e suas potenciais transformações 

sociais.    

Palavras-Chave: Domesticidade, Cidadania, Feminismo.  

 

“TRABALHO DOMÉSTICO TAMBÉM É PROFISSÃO”: EXPERIÊNCIA DE 

UMA TRABALHADORA DOMÉSTICA SINDICALISTA 

Luiza Batista (Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas) 

Resumo: As trabalhadoras domésticas foram historicamente constituídas como ‘não-

trabalhadoras’, sendo excluídas da CLT, tendo seu trabalho desvalorizado socialmente e 

tornado invisível pelas relações privadas e afetivas que constituem o espaço do lar. 

Considerado como a tarefa natural das mulheres, o trabalho doméstico continua sendo menos 

remunerado, e abrindo menos direitos trabalhistas à trabalhadoras da categoria. Se elas vêm 

se organizando desde 1936, quando a Laudelina de Campos Mello criou a primeira associação 

local de trabalhadoras domésticas, tiverem porém o direito de formar sindicatos somente em 

1988 com o retorno da democracia e a nova Constituição. Em 1997, os sindicatos locais se 

juntaram na Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas (FENATRAD), uma das 

únicas federações nacionais de domésticas através o mundo, hoje também afiliada à Central 

Única dos Trabalhadores (CUT), à Confederação Latino-Americana e do Caribe das 

Trabalhadoras Domésticas (CONLACTRAHO) e à Federação Internacional das 

Trabalhadoras Domésticas (FITD/IDWF). À partir de minha própria experiência de vida e de 

luta como trabalhadora doméstica, e como militante sindicalista no sindicato do Recife e na 

FENATRAD, destacarei os momentos chave da nossa história. Mostrarei as dificuldades para 

sermos reconhecidas como trabalhadoras e integradas no movimento sindical, focando em 

particular na trajetória do sindicato do Recife e as complexidades de construir redes de 

alianças ao nível local. Contudo, a existência de parcerias com movimentos religiosos, 

feministas e de trabalhadores nos deu maior visibilidade e trouxe recursos precisos ao 

sindicato. Abordarei também a história da FENATRAD e seu papel fundamental para nosso 

reconhecimento tanto ao nível nacional como internacional. Eleita presidenta da nossa 

federação desde 2016, compartilharei nossas conquistas e desafios no longo caminho para a 

igualdade de direitos.   

Palavras-Chave: Trabalhadoras Domésticas, Sindicatos, Direitos. 

 

SESSÃO 27 
(sessão coordenada completa) 

RELAÇÕES DE TRABALHO, MOVIMENTO SINDICAL E IGREJA 

CATÓLICA NO BRASIL 

Moderador: Larissa Rosa Corrêa (PUC-RJ) 

Resumo: A proposta da mesa é debater o papel da Igreja Católica e de sua militância leiga 

nas relações de trabalho e no movimento sindical durante os diferentes regimes políticos no 

Brasil. Nos interessa compreender as relações entre trabalhadores, sindicatos e católicos; 
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bem como as diferentes correntes político-ideológicas que circulavam pela Igreja Católica; o 

associativismo católico em diferentes regiões do país; as relações transnacionais das 

organizações católicas de trabalho; a doutrina social da Igreja e suas relações com partidos 

políticos e o Estado; as conexões entre lideranças católicas anticomunistas e o regime militar 

e, por outro lado, as lutas travadas por dentro da Igreja no combate à ditadura e em defesa 

dos trabalhadores, entre outras temáticas relacionadas à Igreja Católica e os mundos do 

trabalho. 

Palavras-Chave: Catolicismo, Trabalhadores, Igreja. 

 

CORPORAÇÃO CRISTÃ E PATERNALISMO EM PERSPECTIVA 

TRANSNACIONAL: AS INTERAÇÕES ENTRE AS ORGANIZAÇÕES 

CATÓLICAS PARA TRABALHADORES DE CAMARAGIBE 

(PERNAMBUCO) E VAL-DES-BOIS (FRANÇA), 1890-1910 

Deivison Amaral (CPDOC-FGV) 

Resumo: O objetivo da apresentação é analisar as interações transnacionais em dois 

processos de formação do movimento operário católico, destacar o paternalismo de seus 

principais líderes e, ainda, explorar a noção de corporação cristã e seu papel no sindicalismo 

brasileiro. Intenta-se demonstrar como se construiu a relação entre Camaragibe, atualmente 

município da região metropolitana de Recife, e Val-des-Bois, comuna do departamento de 

Marne, no nordeste da França, na última década do século XIX. Destaca-se principalmente o 

quanto foi importante a interação com Léon Harmel (1829-1915), um dos principais ativistas 

e pensadores católicos franceses da época, sobre a militância de Carlos Alberto de Menezes 

(1855-1904). Argumento que Menezes foi diretamente influenciado pelo então nascente 

pensamento francês sobre democracia cristã e, mais especificamente, a partir de interação 

direta, pelas noções desenvolvidas por Léon Harmel, a saber, de bon patron e Corporation 

Chrétiene. Essa relação fez com que Menezes construísse uma organização cristã para seus 

trabalhadores, em Pernambuco, espelhada na experiência francesa de Harmel, ou seja, 

marcada por paternalismo, mas também por incentivo ao associativismo de trabalhadores. 

Menezes conheceu Harmel durante uma visita à França, em 1891. Depois disso, continuaram 

a se corresponder até a morte de Menezes, em 1904. Menezes construiu sua fábrica, a vila 

operária e a corporação católica seguindo o modelo francês. A Federação Operária Cristã, 

criada e liderada por Menezes até sua morte, teve significativo papel no meio operário da 

região e, ademais, exerceu papel central na criação da primeira lei brasileira para sindicatos 

e cooperativas, o decreto-lei 1.637/1907. Um aspecto fundamental do associativismo católico 

nos mundos do trabalho foi a atuação de leigos, sobretudo antes de 1935, com a 

hierarquização do movimento pela Ação Católica Brasileira. As evidências da interação de 

lideranças brasileiras com a experiência francesa ajudam a desvelar como se conformou esse 

movimento. Este caso fornece elementos para se pensar como a experiência europeia foi lida, 

interpretada e reproduzida ou adaptada. Ademais, a questão da história transnacional e 

global tem considerável importância nesse tipo de análise. Um dos principais obstáculos deste 

tipo de pesquisa são as dificuldades práticas para coletar diferentes fontes em diferentes 

arquivos e diferentes países. Felizmente, tive a oportunidade de realizar pesquisas nos 

arquivos brasileiro, francês e belga, nos quais pude encontrar fontes que permitem analisar 

a experiência. 

Palavras-Chave: Corporação Católica, Associativismo, Paternalismo. 

 

COMUNISMO, TRABALHO E REPRESSÃO NO SUL FLUMINENSE 

DURANTE A DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA 
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Alejandra Estevez (UFF) 

Resumo: A memória e os estudos sobre os trabalhadores e o movimento sindical durante a 

ditadura civil-militar brasileira deu ênfase às experiências associadas ao movimento do Novo 

Sindicalismo e tratou o período anterior, do golpe até o contexto de redemocratização, como 

de passividade da classe e de predomínio dos setores ditos "pelegos" no movimento sindical. 

Mais recentemente, a partir das investigações da Comissão Nacional da Verdade e das 

comissões da verdade em âmbito estadual, municipal e, mesmo, em universidades e 

sindicatos, esta interpretação vem sendo revista. Apesar das inúmeras medidas repressivas 

voltadas contra a classe trabalhadora e seu movimento, uma série de outras experiências, em 

diversas partes do país, vem demonstrando que o movimento operário buscou dar respostas 

ao autoritarismo emanado do Estado e das empresas. Tais investigações podem nos ajudar a 

rever recortes cronológicos consolidados na memória e nos estudos sobre trabalhadores e 

ditadura, bem como iluminam atores antes invisibilizados. Esta pesquisa pretende revisitar 

este período histórico, a partir da experiência operária na região Sul Fluminense, durante o 

período tido como de "passividade" da classe trabalhadora (1964-1978). Os setores 

comunistas, juntamente com os movimentos católicos e suas dissidências e setores armados, 

emergem como protagonistas esquecidos desta história. Nossa intenção é recuperar 

historicamente tais trajetórias de vida e experiências de luta, bem como os mecanismos de 

controle e repressão que se abateram sobre o movimento operário, considerando na análise 

as relações de poder e as estruturas sociais. 

Palavras-Chave: Igreja, Trabalhadores, Ditadura. 

 

ANTICOMUNISMO, IGREJA CATÓLICA E MOVIMENTO SINDICAL: 

NOTAS DE PESQUISA SOBRE A RELAÇÃO ENTRE CATÓLICOS E 

OPERÁRIOS NO RIO DE JANEIRO 

Larissa Rosa Corrêa (PUC-RJ) 

Resumo: O objetivo desta apresentação é analisar as ideias, bem como as atividades da Igreja 

Católica conservadora e anticomunista no movimento sindical na cidade do Rio de Janeiro, 

entre os anos 1940 a 1964. Por meio da trajetória do Padre Veloso - uma importante liderança 

do Congresso Nacional dos Círculos Operários, da Confederação Brasileira dos Trabalhadores 

Cristãos e fundador da Escola de Líderes Operários da PUC-Rio - busco analisar o projeto da 

Igreja Católica conservadora para o movimento sindical e as relações de trabalho. O golpe de 

1964 é um marco decisivo nas mudanças do projeto católico anticomunista e na relação com 

os trabalhadores organizados.  

Palavras-Chave: Anticomunismo, Igreja, Movimento Sindical. 

 

JEITOS DE SER IGREJA: DEBATES SOBRE A RENOVAÇÃO DA VIDA 

ECLESIAL NA AMAZÔNIA SETENTRIONAL (1966-1983) 

Sidney Lobato (UNIFAP) 

Resumo: Esta comunicação enfoca os debates em torno das mudanças ocorridas na vida 

eclesial amapaense durante o episcopado de D. José Maritano, entre 1966 e 1983. A partir de 

meado da década de 1960, ocorreu um crescimento do número de bispos brasileiros contrários 

às várias formas de violência e aos projetos desenvolvimentistas protagonizados pela 

ditadura. Ainda neste contexto e à luz das diretrizes do Concílio Vaticano II e da Conferência 

Episcopal de Medellín, parte do clero amapaense esforçou-se no sentido de adotar uma 

evangelização norteada pelo protagonismo do laicato e pelo engajamento nas lutas contra as 

várias formas de opressão então sofridas pelos trabalhadores. Porém, padres e leigos de 

tendências conservadoras foram resistentes a este processo de renovação e passaram a fazer 
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duras críticas às transformações em curso. A análise de tal debate — aqui feita por meio da 

confrontação de livros, entrevistas e artigos de jornal — nos permite identificar os grupos e 

conflitos existentes no interior da Igreja Católica, instituição por vezes percebida como 

homogênea. Revisitar este debate também nos ajuda a melhor compreender a atuação desta 

instituição nas lutas político-sociais realizadas durante o regime ditatorial do pós-1964. 

Palavras-Chave: Igreja católica; ditadura militar; Amapá. 

 

SESSÃO 28 
SINDICATOS E MOVIMENTOS SOCIAIS 

Resumo: sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema “Sindicatos e 

Movimentos Sociais” 

 

O PROBLEMA DA RELAÇÃO PARTIDO-SINDICATO NO CASO DE PT E 

CUT (1978-1991) 

Antonio Guedes Gonçalves de Canha (UFRJ)  

Resumo: Esta é uma pesquisa de mestrado em andamento realizada no âmbito do Programa 

de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e 

conta com o financiamento da CAPES. Seu intuito é investigar a relação entre a Central 

Única dos Trabalhadores e o Partido dos Trabalhadores a partir dos debates sobre a relação 

partido-sindicato no interior das organizações entre 1978 e 1991. O interesse pela pesquisa 

foi despertado pela constatação de que ainda há uma grande lacuna na sociologia na 

interpretação da relação entre os sindicatos e os partidos políticos de maneira geral e entre 

CUT e PT em particular. Alguns trabalhos tendem a naturalizar esta relação quando a 

abordam, sem perguntar-se sobre as tensões, as nuances, as agências e as escalas da 

interação partido-sindicato. No caso de CUT e PT, o grosso da literatura simplifica a relação 

reduzindo, por exemplo, a CUT a uma “entidade petista”, “ligada ao PT” ou “controlada pelo 

PT”. Ao contrário, acredito – e a pesquisa vem demonstrando – que o tipo de relação 

estabelecido entre tais organizações é complexo, rico, tenso e perpassa a agência de vários 

atores diferentes como tendências internas, lideranças, direções regionais, sindicatos 

específicos, parlamentares e militantes comuns que constroem uma intrincada rede de 

relações e disputas. Os conflitos derivados desta interação suscitaram, ao longo dos anos de 

formação das duas entidades, debates e disputas sobre o papel do sindicato, o papel do partido 

e a relação sindicato-partido, que, ao fim, diziam respeito à divisão de tarefas entre os dois 

dentro de um único horizonte estratégico. Esta querela, que vicejou na década de 1980, 

constitui a unidade de análise da pesquisa. Neste processo, uma visão específica emergiu 

hegemônica e apontou o caminho da interação entre CUT e PT no início da década de 1990. 

O trabalho, portanto, intenta rastrear a construção dessa visão hegemônica desde o mais 

tenro debate sobre a questão partido-sindicato no PT e na CUT. Desta maneira, debruço-me 

sobre o período de institucionalização das duas entidades, 1978 a 1991, que abarca as 

primeiras greves do ABC paulista até a realização do I Congresso do PT, quando a tendência 

"Articulação" consolida sua visão da relação partido-sindicato tanto na central quanto no 

partido. A metodologia empregada é basicamente a análise de documentos, bibliografia e 

entrevistas. Atas, resoluções, memorandos, jornais e outros são levantadas nos acervos online 

do Centro Sérgio Buarque de Hollanda, da Fundação Perseu Abramo (FPA) e do Centro de 

Documentação e Memória Sindical da CUT (CEDOC) e no Arquivo da Memória Operária 

(AMORJ). Já as coleções “Por que cruzamos os braços?”, lançada pelo Dieese, e “Muitos 

caminhos, uma estrela”, de iniciativa da Fundação Perseu Abramo, reúnem um grande 
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número de entrevistas com lideranças sindicais e políticas da CUT e do PT, que ajudam 

enormemente na elucidação de nuances sobre os conflitos analisados. 

Palavras-Chave: Sindicalismo, PT, CUT. 

 

FORMACIÓN POLÍTICO-SINDICAL EN LOS AÑOS ’60 Y ’70 EN AMÉRICA 

LATINA: LA EXPERIENCIA DE LA CENTRAL LATINOAMERICANA DE 

TRABAJADORES (CLAT) 

Gabriela Scodeller (INCIHUSA CCT Mendoza-CONICET/UNCuyo) 

Resumo: En el contexto de la Guerra Fría y más aún en América Latina después de la 

Revolución Cubana, la educación política de los trabajadores ocupó un lugar estratégico, 

dedicándose numerosas organizaciones sindicales e intergubernamentales a dicha tarea. La 

ponencia se propone reconstruir las políticas formativas de la Confederación 

Latinoamericana Sindical Cristiana (CLASC) –posteriormente denominada Central 

Latinoamericana de Trabajadores (CLAT); organización que presenta ciertas especificidades 

en cuanto a sus concepciones y prácticas, y en particular al modo de pesar la relación entre 

formación y lucha desde una organización obrera, que la distingue de sus pares. De la mano 

del proceso de radicalización política por el que atravesaron diversos sectores religiosos en el 

continente, y en el marco de su preocupación por “construir el poder organizado de los 

trabajadores”, fue que la CLASC/CLAT desarrolló la formación político-sindical. Nunca al 

margen del conflictivo contexto sociopolítico de los países latinoamericanos ni de su propia 

dinámica interna, intentó conjugar en su práctica educativa una concepción que articulaba 

acción, organización y formación como elementos inescindibles. Aquí describiremos su 

concepción político-pedagógica sobre el proceso de formación como vehículo de 

concientización, las actividades desplegadas y publicaciones editadas, como la creación de 

diversos institutos especializados y de la Universidad de los Trabajadores de América Latina 

(UTAL). Nos dedicaremos a analizar lo que se conoció como “Proceso Colectivo de Elaboración 

Ideológica” (PCEI); pensado como una “revolución cultural”, su finalidad fue elaborar un 

modelo de nueva sociedad. Iniciado en 1973, se desarrolló durante cuatro años de manera 

simultánea en los distintos países de la región y tuvo por destinatario a los trabajadores de 

base de la organización. Diseñado y coordinado de modo centralizado, se buscaba la 

recuperación y construcción de saberes, ideas e inquietudes de abajo hacia arriba. Funcionó 

a partir de ‘Círculos de estudio’, de los cuáles se habrían formado mil en toda América Latina 

y la meta era duplicar la cifra hacia 1977. Para dar cierta unidad al proceso se elaboraron 

una serie de cuadernillos, donde puede observarse la influencia del bagaje pedagógico 

cristiano de la Juventud Obrera Cristiana (JOC), cruzado a su vez por la pedagogía crítica 

latinoamericana, en particular por ciertas concepciones freireanas. Las fuentes primarias en 

que se basa esta investigación corresponden a documentos internos, libros, folletos y 

publicaciones periódicas editadas por la organización, disponibles en diversos archivos y 

bibliotecas. 

Palavras-Chave: Formación Sindical; Organizaciones Obreras Latinoamericanas; 

Socialcristianismo. 

 

NÃO TEM ARREGO: UMA ANÁLISE DA GREVE DOS GARIS NO RIO DE 

JANEIRO  

Simone Kawakami Gonçalves Costa (UFRJ) 

Resumo: A greve dos garis ocorrida na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2014 mudou o 

panorama das mobilizações de trabalhadores no país. Sua principal palavra de ordem 

resumida na sentença “não tem arrego” se nacionalizou, e foi adotada por diversas 
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mobilizações posteriores. Sob essa palavra de ordem os garis transmitiam a resolução em 

levar sua greve até as últimas consequências. Essa categoria de trabalhadores, tão essencial 

quanto precária em termos de condições de trabalho, conseguiu conquistar o apoio da 

população às suas demandas, em meio ao carnaval do Rio de Janeiro. Venceu as travas 

contidas pela orientação de sua própria direção sindical, e pôde conquistar as suas principais 

reivindicações. Num contexto marcado pela situação aberta após as mobilizações de junho de 

2013, e anterior à crise econômica, política e social que atualmente assola o Rio de Janeiro, 

os garis conseguiram criar novas formas de colocar nas ruas suas reivindicações, impedindo 

inclusive que o então prefeito Eduardo Paes concretizasse a ameaça de demissões realizada 

em meio à greve. Nesse sentido, os garis recolocaram no imaginário de diversos outros setores 

de trabalhadores a perspectiva de que era possível mobilizar-se, conquistar a simpatia de 

amplas parcelas da população e vencer. Subvertendo a prática da direção sindical que 

inicialmente se opunha à greve, os garis da Comlurb levaram adiante diversos métodos de 

auto-organização, que permitiram expandir sua influência. O presente trabalho busca 

analisar os traços gerais dessa emblemática greve, de modo a oferecer ferramentas para 

debater suas lições, em meio à atualidade política brasileira marcada pela reforma 

trabalhista, tentativa de reforma da previdência e diversas retiradas de direitos dos 

trabalhadores. Para isso o artigo realiza uma análise das condições políticas, econômicas e 

sociais que marcavam o panorama nacional naquele momento, e mais especialmente na 

cidade do Rio de Janeiro que ainda vivia o sonho de polo dos megaeventos. O arcabouço teórico 

utilizado para categorizar essa avaliação trabalha com conceitos elaborados por Gramsci, 

dentre outros autores que abordam a temática da sociologia do trabalho. Também se debate 

neste artigo um aspecto distintivo da greve dos garis, que é a ampla composição de negros 

dentre o seu contingente, o que obriga a uma avaliação cruzada sobre as questões referentes 

entre a identidade racial na formação dos garis como um ator coletivo. Além da abordagem 

teórica, foram realizadas entrevistas com alguns trabalhadores da Comlurb que foram ativos 

na greve, de modo a reconstruir suas vivências a partir dessa greve para oferecer um 

panorama acerca das transformações conquistadas nas relações de trabalho, e também em 

suas auto percepções a partir dessa experiência.    

Palavras-Chave: Garis, Rio de Janeiro, Greve. 

 

A GREVE NACIONAL DOS CAMINHONEIROS DE MAIO DE 2018 COMO 

MANIFESTAÇÃO DA DISPUTA INTERNACIONAL DA GEOPOLÍTICA DO 

PETRÓLEO 

Illyushin Zaak Saraiva (IFC), Maurício Tavares Pereira (IFRS) 

Resumo: Iniciada na segunda quinzena do mês de maio de 2018, uma inesperada greve dos 

profissionais caminhoneiros com dimensões nacionais foi capaz de alterar o já conturbado 

quadro político vivenciado no Brasil pós-impeachment de 2016, agregando ao cenário 

socioeconômico uma grave componente de incerteza que atingiu seu ápice na sexta-feira, dia 

25 de maio, quando a Presidência da República, após anunciar na véspera o fechamento de 

um acordo com entidades representativas da categoria e que supostamente representavam 

os interesses dos caminhoneiros, assistiu ao completo desprezo desses trabalhadores quanto 

aos termos do que havia sido acordado – entre outras pautas, a reoneração sobre a folha de 

pagamentos do setor de transporte, item que nunca esteve incluído entre as reivindicações 

dos caminhoneiros, cuja principal demanda era a redução do preço do óleo diesel – sendo que 

eles não apenas continuaram em greve, mas intensificaram o movimento, com manifestações 

e atos políticos que ultrapassaram o fim de semana até a segunda-feira dia 28 de maio, 

provocando desabastecimento em massa de combustíveis e alimentos em várias regiões do 

país e até, em alguns casos, eventos como a falta de medicamentos críticos em centenas de 
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farmácias, a parada na produção de centenas de fábricas pelo país, ou ainda a morte de 

pacientes em hospitais por falta de órgãos para transplante (FSP, 2018), conferindo grande 

dramaticidade aos eventos. A fim de compreender e buscar explicações para a greve dos 

caminhoneiros, faz-se necessário recorrer a dados socioeconômicos recentes, especialmente 

fatores relacionados à nova inserção do Brasil no mercado mundial do petróleo após o 

contestado impeachment de Dilma Rousseff – condenada e destituída sem ter cometido crime 

de responsabilidade – como a redução no poder de compra dos brasileiros e um aumento de 

8% para 13% na taxa de desemprego durante os dois anos de mandato de Michel Temer 

(DIEESE, 2018a), mas em especial, a guinada na condução da Petrobrás, com uma escalada 

sem precedentes no preço dos combustíveis, tendo-se aumentado os preços da gasolina e do 

óleo diesel nada menos do que dezesseis vezes (!!!) entre os dias 22 de abril e 22 de maio de 

2018 (DIEESE, 2018b). Entre as explicações do aumento dos combustíveis, que quase 

dobraram de preço num período de pouco mais de dois anos, pesam motivações relativas ao 

mercado internacional, como o aumento de 23% no preço internacional do petróleo no 

primeiro trimestre de 2018, mas principalmente, decisões políticas da nova gestão da 

Petrobrás pós-impeachment, voltadas a satisfazer interesses estrangeiros, como a adoção da 

paridade internacional, que provocou correções diárias no preço dos combustíveis a partir de 

2017, a redução da produção nas refinarias próprias da Petrobrás, e o anúncio da venda de 4 

refinarias no Brasil, abrindo espaço para a entrada de capital estrangeiro no setor. Este 

trabalho busca construir um quadro explicativo da greve dos caminhoneiros de 2018. 

Palavras-chave: Greve dos Caminhoneiros; Lock Out; Petrobrás. 

 

SESSÃO 29 
(sessão coordenada completa) 

TRABALHO E TRABALHADORES ASIÁTICOS E SUAS CONEXÕES 

ATLÂNTICAS: DISCUTINDO PROJETOS GLOBAIS DE EXPLORAÇÃO 

DA MÃO DE OBRA E OBSERVANDO SEUS DESDOBRAMENTOS NAS 

EXPERIÊNCIAS DOS SUJEITOS HISTÓRICOS 

Moderador: Marcelo Mac Cord (UFF) 

Resumo: O debate que propomos reúne pesquisadores com diferentes perspectivas teóricas 

e metodológicas, pois são formados nas mais diversas escolas historiográficas. Tal diversidade 

também surge em seus recortes espaciais e temporais. Contudo, há um relevante mote que 

promove a convergência entre eles: as investigações sobre trabalho e trabalhadores asiáticos 

e suas conexões atlânticas, o que lhes permite discutir os projetos globais de exploração da 

mão de obra e a consequente busca de seus possíveis desdobramentos nas experiências dos 

sujeitos históricos. Especificamente sobre o tempo presente, os interessados na sessão 

temática terão a oportunidade de conhecer o olhar da intelectualidade indiana sobre os 

estudos da escravidão e seus contrapontos com a agenda do debate atlântico. Por sua vez, os 

primeiros anos do século XX surgem quando exploramos a visita que Miguel Calmon fez às 

lavouras de fumo em Sumatra, por causa de seu projeto de introdução dos coolies (e de seu 

trabalho compulsório) na Bahia do pós-abolição. A passagem do século XIX para o XX se faz 

presente com a aprovação de leis estadunidenses sobre a imigração. Baseadas em critérios 

raciais e nacionais, elas buscavam dificultar a entrada de chineses no país e foram apoiadas 

pelo movimento operário local, preocupado, entre outros, com a manutenção de suas condições 

de trabalho. Recuando um pouco mais no tempo, a sessão coordenada também permite 

conhecer os contratos e demais papéis que regulavam a vida, a liberdade e a mão de obra dos 

coolies que seguiram para o continente americano no transcorrer do século XIX. Junto dos 
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debates sobre esses mais variados tipos de documentos legais e suas implicações na existência 

cotidiana dos asiáticos que imigraram no referido espaço-tempo, os interessados na sessão 

temática ainda travarão contato com um estudo de caso observado no Brasil Joanino. Nesse 

período, um grupo de chineses foi contratado para plantar chá na Metrópole interiorizada. 

As ações e as reações desses sujeitos aos ditames de seus empregadores serão priorizadas na 

análise. As ideias e os casos apresentados nesta sessão coordenada, contudo, pretendem ser 

pensados para além de suas especificidades constitutivas. Desejamos construir pontes que 

liguem tanto as comunicações entre si quanto alguns pressupostos caros à história global e à 

história social – em seus mais variados vieses teóricos e metodológicos. Por meio de objetos 

ainda pouco estudados pela historiografia brasileira, exploramos um potencial campo de 

pesquisa transnacional relativo ao mundo do trabalho. Sensíveis a isso, tendo como vetor 

nossa sessão coordenada, também ambicionamos organizar espaços acadêmicos de incentivo 

à investigação e ao diálogo que propomos.    

Palavras-chave: Chineses, Trabalho Compulsório, Imigração. 

 

FORMAS DA DIFERENÇA: UMA COMPARAÇÃO ENTRE O DEBATE 

SOBRE CASTAS E A HISTORIOGRAFIA DA ESCRAVIDÃO ASIÁTICA E 

ATLÂNTICA 

Cláudio Pinheiro (UFRJ) 

Resumo: O debate internacional sobre a história da escravidão constituiu um dos campos 

desde onde se estruturaram grande parte das leituras sobre outros eixos centrais da Teoria 

Social internacional: Modernidade, Capitalismo e a sociogênese de formas da exclusão. Em 

diversos contextos, sobretudo naqueles afetados pelo tráfico de escravos na Modernidade, a 

escravidão tornou-se um tropo inescapável para quase toda reflexão sobre Impérios, 

administração da diversidade, construção do Estado, mercado de trabalho, formação do povo 

etc. Como é comum a grandes eixos temáticos da teoria social internacional, os debates sobre 

escravidão tomaram uma experiência histórica específica – o contexto Atlântico Moderno – 

como paradigma reflexivo que orienta a leitura de experiências do trabalho forçado e de 

outras formas de dependência (incluindo a própria escravidão) em outros contextos 

geográficos e temporais. Como sinalizou Epstein, a agenda da historiografia sobre escravidão 

atlântica (os temas, as abordagens, a metodologia, orientações teóricas etc) foi muito 

influente nas pesquisas sobre escravidão na Itália, onde mesmo o vocabulário de termos 

vindos do inglês influenciaram a maneira pela qual pesquisadores passaram a analisar 

experiências de escravidão pré-moderna. O exemplo de Epstein não é único ou isolado. 

Diversos autores apontaram para para o peso que o debate Atlântico teve em pesquisas sobre 

trabalho forçado com grupos nativos nas Américas, na África e na Ásia e onde um outro campo 

semântico organizava as formas de trabalho/poder. Circunstâncias como esta ajudaram a 

configurar um problema para a realização de pesquisas comparativas sobre a escravidão em 

nível global. Aquilo que parece ser um debate insolúvel e interminável é também parte de 

um processo complexo através do qual a escravidão se constituiu como categoria universal. 

Mas, importa frisar, esse não é um problema meramente metodológico (no que respeita a 

possibilidade de se realizar leituras ou pesquisas de escravidão comparada), mas também 

teórico. Pesquisando sobre escravidão na China, Watson sublinha que a despeito da 

escravidão representar uma forma muito distinta de trabalho e exploração, ela não foi, de 

forma alguma, universal. O presente trabalho é parte de uma pesquisa mais longa sobre a 

escrita de uma história global da escravidão. Esta apresentação, entretanto, detêm-se em 

analisar a literatura sobre escravidão na Ásia, mais particularmente na Índia, propondo uma 

reflexão em dois níveis. Em primeiro lugar, apresentando um survey do interesse da 

intelectualidade indiana sobre escravidão para estabelecer contrapontos de uma sociologia 
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comparativa com elementos centrais da agenda do debate Atlântico. Em segundo lugar, 

pretendo comparar o debate sobre “escravidão” (nas Américas) e “castas” (na Índia) como 

contrapontos reflexivos sobre a estruturação da diferença-desigualdade, diversidade em 

narrativas de Impérios transnacionais e da construção da Nação pelas ciências sociais. 

Palavras-Chave: Índia, História global, Escravidão. 

 

“NEGRAS CORES” DA ESCRAVIDÃO PARA BRASILEIRO NÃO VER. A 

VIAGEM DE MIGUEL CALMON ÀS PLANTAÇÕES DE FUMO EM 

SUMATRA (1906) 

Antonio Luigi Negro (UFBA) 

Resumo: A palestra analisa a viagem de Miguel Calmon a Sumatra, na Ásia, no início do 

século XX. Com o seu interesse voltado para a prosperidade da lavoura do fumo, lhe chamou 

a atenção a exploração da mão-de-obra, dividida em etnias, mas em geral submetida a um 

mesmo tipo de trabalho forçado. Eles e elas – trabalhadores – eram os coolies; sujeitos numa 

relação de classe em que raça era fundamental. Em suas “raças e trajos variadíssimos”, eram 

uma “gente semibárbara” cujo bulício remete a uma classe perigosa. Pensando no Brasil (e 

na lavoura abalada pelo 13 de maio) durante boa parte das visitações que fez, Calmon nos 

permite ver como insuspeitos empresários holandeses dependia do trabalho forçado (embora 

etiquetado como um contrato livre). A apresentação parte deste episódio para analisar as 

intrincadas relações entre classe e raça, as diversas possibilidades de exploração do trabalho, 

bem como os desafios de uma abordagem historiográfica que cruze os limites das fronteiras 

nacionais. 

Palavras-Chave: Bahia; Pós-Abolição; Trabalho Compulsório. 

 

OS IMIGRANTES INDESEJÁVEIS: ASIÁTICOS NOS ESTADOS UNIDOS 

E AS LEIS IMIGRANTISTAS NORTE-AMERICANAS: 1862-1917 

Marco Aurélio dos Santos (USP) 

Resumo: Nos Estados Unidos, a entrada de chineses iniciou-se no final da década de 1840, 

como resultado da descoberta do ouro na Califórnia. Seu número foi crescendo 

significativamente a partir dos anos 1860. Segundo dados censitários desse país, em 1860, a 

população chinesa somava 35.565 pessoas. Em 1870, ela era de 63.042 e, em 1880, esse 

número chegou a 104.468. O movimento sindical da costa Oeste culpava os chineses pelos 

baixos salários pagos e pela degradação das condições de trabalho. Muitos líderes que se 

opuseram à imigração chinesa no final do século XIX surgiram nos sindicatos e no movimento 

operário estadunidense. Em meio a um momento de intensas migrações, várias leis 

restritivas à entrada do imigrante chinês foram aprovadas nos anos finais do século XIX. 

Sendo assim, o objetivo central da apresentação é discutir o conjunto de leis contra os 

imigrantes indesejáveis (asiáticos em geral, chineses em particular) aprovadas nos Estados 

Unidos a partir do início da década de 1860. Baseados em critérios raciais e de nacionalidade, 

as leis aprovadas ajudaram a formatar a política imigratória dos Estados Unidos, construindo 

estereótipos depreciativos sobre os chineses.  

Palavras-Chave: Imigração, Chineses, Estados Unidos. 

 

PAPÉIS QUE APRISIONAM: O CERCEAMENTO DA LIBERDADE DO 

TRABALHADOR CHINÊS EM MEIO A CONTRATOS, CERTIFICADOS E 

PERMISSÕES 

João Ítalo de Oliveira e Silva (UFMG) 
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Resumo: A construção de um discurso liberal ao longo do século XIX condenava a utilização 

de mão de obra escrava e elaborava um modelo de trabalho baseado no contrato. A mão de 

obra chinesa servia dentro dessa perspectiva como contraponto ao trabalho compulsivo dos 

africanos e dos seus descendentes principalmente nas sociedades agroexportadoras 

americanas. Dentro dessa lógica, estabeleceu-se os contratos como um exemplo de trabalho 

que garantisse a liberdade de escolha daqueles que voluntariamente se comprometeram com 

aquelas cláusulas. Criou-se em algumas sociedades uma grande quantidade de certificados, 

permissões, regulações, passes e passaportes que dificultavam a possibilidade de seguir um 

caminho diferente daquele previamente previsto pelos contratos. No caso cubano, mais de 23 

tipos desses documentos foram identificados. Esses “papéis” podiam ser permissões para 

deixar o país, comprovações de término do contrato, liberações para poder caminhar na rua, 

licenças para a prática de medicina ou autorizações de mendicância a pessoas doentes e 

portadoras de necessidade. A apresentação propõe discutir os contratos e a função dos papéis 

no cerceamento da liberdade desses trabalhadores asiáticos. 

Palavras-Chave: Chineses, Trabalho Compulsório, Legislação. 

 

MÃO DE OBRA CHINESA EM TERRAS BRASILEIRAS NOS TEMPOS 

JOANINOS: EXPERIÊNCIAS, ESTRANHAMENTOS, CONTRATOS, 

EXPECTATIVAS E LUTAS 

Marcelo Mac Cord (UFF) 

Resumo: A comunicação discorre sobre a presença de trabalhadores chineses no Brasil 

joanino. Do ponto de vista macro, busca compreender os motivos da vinda dessa mão de obra 

como uma estratégia de redefinição da importância geopolítica do império português, com sua 

metrópole interiorizada no Rio de Janeiro. E conecta essa peculiaridade conjuntural com os 

problemas globais que anunciavam o fim do tráfico de africanos escravizados e o fomento do 

trabalho compulsório. Do ponto de vista micro, procura esmiuçar os contratos firmados entre 

as partes envolvidas, para que seja possível conhecer as reais expectativas dos sujeitos 

históricos. Por fim, analisamos os estranhamentos e as lutas dos chineses para que suas 

vontades fossem impostas, estivessem elas registradas ou não nos documentos por eles 

firmados.  

Palavras-Chave: Chineses, Trabalho Compulsório, Período Joanino. 

 

 

SESSÃO 30 
TRABALHO EDUCAÇÃO E INFÂNCIA EM TEMPOS DE ESCRAVIDÃO E 

NO PÓS-ABOLIÇÃO I 

Resumo: sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema “Trabalho 

educação e infância em tempos de escravidão e no pós-abolição” 

 

“A QUEM MAIS DER ASSIM SE CUMPRA": A INSTITUCIONALIZAÇÃO 

DO TRABALHO INFANTIL NO CARIRI CEARENSE NA SEGUNDA 

METADE DO SÉCULO XIX 

Maria Ivanda da Silva (UFC) 

Resumo: Esta pesquisa visa investigar as relações de trabalho infantil na segunda metade 

do século XIX na região do Cariri Cearense e as diferentes formas de exploração em que 



 

 

 101 

crianças livres e pobres, entretanto em situação de orfandade, na qual eram submetidas ao 

trabalho compulsório por meio do contrato de soldada, que determinava que as mesmas 

deveriam ser instruídas ao trabalho urgentemente. Logo mais, percebe-se que o contrato de 

soldada aponta para mais uma das metodologias utilizadas para a assistência de 

“desvalidos”, visto que a orfandade e o abandono vinham a se constituir um problema a ser 

resolvido pelo poder judiciário. Assim como um mecanismo utilizado pela classe senhorial 

para a manutenção da criadagem. Por fim, a pesquisa tenta compreender o universo infantil, 

como as crianças eram concebidas pela sociedade em determinados recortes temporais, assim 

como elas transformaram-se em propriedade para a classe senhorial através da facilitação do 

poder judiciário analisando a institucionalização do trabalho infantil por meio do contrato de 

soldada, bem como a sistematização das relações sociais, assim como das relações de trabalho 

infantil e as diferentes formas de exploração em que estas crianças estavam submetidas. 

Palavras-Chave: Trabalho Infantil, Contrato De Soldada, Infância.  

 

“ALFREDO RANGEL (...) LEVA PARA SUA COMPANHIA A ORPHÃ 

MARIA CÂNDIDA VIEIRA, PARDA DE QUINZE ANNOS DE IDADE”: 

TUTELA E CONTRATOS DE SOLDADA: AS NOVAS FORMAS DE 

CONTROLE SOCIAL EM FORTALEZA NO FINAL DO SÉCULO XIX 

Juliana Magalhães Linhares (Pesquisadora Independente) 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi perceber a relação entre o aumento dos termos de 

Tutela e contratos de Soldada no final do século XIX, relacionando as questões acerca da 

organização do trabalho livre e ao fim gradual da escravidão. O contexto cearense de trabalho 

demonstra que esta articulação antecedeu em alguns anos a tentativa de organização dos 

trabalhadores. Na capital, tendo em vista um projeto mais amplo, que tinha como objetivo 

disciplinar o trabalhador, percebemos algumas medidas para solucionar problemas como os 

maus hábitos, o desrespeito aos patrões e a falta de disciplina ao trabalho. Às crianças e 

jovens foi dada uma atenção especial. Logo que aumentou o contingente órfão após a seca, 

além dos ingênuos a partir de 1872. Para as autoridades, estes jovens eram potencialmente 

perigosos, logo que a vida que tinham os colocava nas mesmas categorias de “vadias” e 

“vagabundas” usadas para prender pessoas adultas. A solução encontrada para evitar que 

estes jovens se tornassem um problema maior para a sociedade, foi obrigá-los ao trabalho. 

Isso aconteceria através de um termo de responsabilidade ou de tutela, que nos interessa por 

anteceder aos contratos de soldada mantendo algumas características semelhantes, que serão 

mostradas mais adiante. Acreditamos que uma das formas encontrada para organizar e 

disciplinar a população ao trabalho foi a utilização de contratos. Sabemos que os termos de 

tutela não tinham um caráter contratual, mas sua importância para compreendermos este 

processo está nas condições que implicavam a utilização do trabalho dos menores e dos 

cuidados dispensados a eles. Já a soldada foi analisada a partir do livro que compreende os 

anos de 1883 até o ano de 1888, contendo no seu interior 97 contratos referentes a jovens 

sendo entregues mediante pagamento da soldada. Nos 97 contratos, encontramos 105 

menores, divididos em 48 meninas e 57 meninos. Estes foram classificados nos contratos como 

órfãos, libertos ou ingênuos. Alguns jovens foram classificados como órfãos e filhos de 

mulheres libertas, porém não temos informações suficientes para questionar se eram também 

libertos ou ingênuos. Assim, encontramos no livro 23 libertos 80 órfãos e 2 ingênuos. As 

idades variavam entre 5 anos e 18 anos; os valores pagos em soldada também variavam, 

assim como o período estabelecido. Em alguns casos, é possível observar ex-senhores tomando 

seus ex-escravos ou os filhos de seus ex-escravos para o serviço em sua casa. No acordo 

assinado, o juiz definia uma série de obrigações por parte do contratante ao contratado, além 

do pagamento mensal da soldada. Acreditamos que o objetivo central destes termos e 
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contratos não era humanitário, o caminho trilhado era o do trabalho compulsório, mesmo 

porque a casa dos tutores não era sinônimo de segurança; daí o motivo dos casos de fugas de 

menores, em jornais do período, e a exigência de informações sobre o menor a cada semestre. 

Palavras-Chave: Trabalho, Tutela, Soldada, Crianças. 

 

CORRELAÇÕES ESCRAVIDÃO-LIBERDADE NA ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO DOMÉSTICO LIVRE EM SALVADOR NO FINAL DO SÉCULO 

XIX 

Marina Leão de Aquino Barreto (UFBA) 

Resumo: Em 30 de dezembro de 1886 a Câmara Municipal de Salvador aprovou um 

regulamento, sobre direitos e deveres dos trabalhadores domésticos livres ou libertos, 

estabelecendo a necessidade de matrícula destes empregados, na Secretaria de Polícia. A 

matrícula não era obrigatória e somente aqueles que trabalhassem em estabelecimentos 

comerciais estariam sujeitos a punições por não a efetivarem. Ainda assim, estima-se que ao 

menos 1.500 pessoas tenham se matriculado entre abril de 1887 e janeiro de 1893. De todas 

as matrículas, 900 foram localizadas no Arquivo Público do Estado da Bahia (60% da 

quantidade estimada) para os propósitos deste estudo, que teve por objetivo analisar, 

quantitativa e qualitativamente as condições de vida e trabalho dos/as domésticos/as, a partir 

das informações contidas nessas matrículas, bem como pelo cruzamento com outras fontes. 

Todas estas se situam nos anos de 1887 e 1893, contendo inclusive algumas rematrículas do 

último ano, o que nos permitiu investigar as diferenças entre os registros no pré e pós-

abolição. Ainda que haja algumas particularidades em cada ano, é possível notar muitas 

continuidades (tanto pelas informações contidas, quanto pela manutenção do regulamento já 

na década de 1890). O material fornece informações riquíssimas a respeito destes sujeitos: 

nome, idade, filiação, naturalidade, nacionalidade, ofício, estado civil, cor, características 

físicas, e eventualmente sobre empregador, local de trabalho, salário, tempo de serviço no 

trabalho atual, dentre outras. A partir da análise desses dados, foi possível traçar os perfis 

dos trabalhadores desta categoria tão diversa em ocupações – de amas de leite a moços de 

hotel – e com características bastante distintas entre si. Levando em conta clivagens de 

gênero, raça, idade, classe e condição jurídica, foi possível estabelecer diferenças 

significativas dentro deste universo de trabalho, ainda que a marca da precariedade seja 

perceptível nos mais diferentes grupos (informações sobre salários, escolaridade, marcas de 

doença e problemas dentários são alguns dos exemplos que nos possibilitaram analisar essas 

condições), demonstrando que a liberdade não era pressuposto de condições satisfatórias de 

vida e trabalho. Além desta caracterização geral, foram feitas também análises mais 

minuciosas, sendo possível entrever algumas relações de parentesco entre os matriculados, 

manutenção de elementos culturais africanos, e vínculo dos criados com um passado de 

escravidão (indicadas pela investigação dos sobrenomes dos matriculados, de seus pais e/ou 

de seus patrões, juntamente a informações sobre tempo de serviço e outros dados residuais). 

Estas análises contribuem para a compreensão a respeito das relações de trabalho, dinâmicas 

de poder e formas de organização do trabalho doméstico livre em Salvador, bem como busca 

apontar continuidades, rupturas e interconexões entre escravidão e liberdade no mundo do 

trabalho à luz da Abolição e do fim do Império. 

Palavras-Chave: Trabalho Doméstico, Abolição, Liberdade. 

 

O APRENDIZADO DE “OFÍCIOS DO TRABALHO DOMÉSTICO” NO 

RECIFE OITOCENTISTA 

Tatiana Silva de Lima (UFC) 
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Resumo: Esta comunicação analisa a formação de costureiras, bordadeiras, engomadeiras, 

lavadeiras e cozinheiras/os no Recife do século XIX; ofícios tradicionalmente vistos como 

atividades domésticas. Segundo a abordagem da História Social, que consiste na colaboração 

entre modelos gerais de estrutura e mudança social, investigando os aspectos sociais 

articulados às múltiplas dimensões da vida humana, este estudo contextualiza as mudanças 

populacionais e urbanas ocorridas na cidade, demandando muitos serviços e produtos; 

identifica as professoras e os instrutores, suas atividades, os locais das aulas, o público-alvo; 

discute as linhas de análise acerca do tema elaboradas pelos historiadores e acrescenta uma 

nova interpretação. Para isso, fundamenta-se na micro-história, realizando análise 

microscópica e pesquisa intensiva em grande quantidade de anúncios de periódicos 

impressos, articulados aos censos populacionais, literatura de viagem, dicionários de época e 

documentos oficiais do governo. Professoras de primeiras letras, instrutoras e instrutores 

eram em geral dos grupos populares, inclusive com ascendência africana, e ensinavam 

costurar, bordar, lavar, engomar, cozinhar nas suas casas ou em lojas e oficinas 

especializadas que, variavelmente, prestavam os respectivos serviços à população, ou se 

deslocavam até as moradas dos aprendizes. Foi possível observar que as professoras de 

primeiras letras acumulavam outras funções; elas também poderiam ser bordadeiras e 

costureiras, babás, instrutoras de escravas, comerciantes ocasionais, entre outras. As 

aprendizes de costura e bordado, quando alunas das professoras de primeiras letras, faziam 

parte das camadas médias da sociedade em geral, mas quase sempre dividiam espaço com 

escravas, libertas, livres pobres, “brancas”, “pardas” ou “pretas” nas aulas. Os aprendizes nos 

estabelecimentos especializados eram principalmente desses grupos populares, com a 

especificidade dos meninos e homens serem visíveis no aprendizado do ofício de cozinheiro. O 

estudo concluiu até o momento que o ensino de habilidades específicas estava relacionado 

com as estratégias de sobrevivência das famílias pobres das professoras, instrutoras, e dos 

aprendizes. Os ricos e burgueses exploravam estes trabalhadores, exigindo-lhes serviços de 

qualidade dentro das suas casas e nas redes comerciais durante o desenvolvimento urbano 

do Recife no período.  

Palavras-Chave: Ofícios do trabalho doméstico, Aprendizado, Recife oitocentista. 

 

AS PRÁTICAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM MANUFATUREIRAS NO 

RIO DE JANEIRO APÓS O FIM DAS CORPORAÇÕES DE OFÍCIO (1824-

1860) 

Daiane Estevam Azeredo (UFRRJ) 

Resumo: Este estudo tem por objetivo analisar o processo de formação dos trabalhadores para 

atuarem em manufaturas do Rio de Janeiro entre 1824 e 1860. Nesse sentido, propomos 

verificar o processo de ensino e aprendizagem para a prática profissional em manufaturas 

após o fim das corporações de ofício, tendo em vista que é nesse período que se observa um 

maior desenvolvimento dessa nova forma de produção na Praça Carioca, a manufatureira. 

Verificaremos em que medidas as práticas desenvolvidas nas corporações perpassaram ou 

não esses recintos e se foram promovidas ações pelo governo Imperial com o intuito de 

fomentar o desenvolvimento manufatureiro. Ressalta-se que este trabalho é proveniente de 

uma pesquisa que está em fase inicial de desenvolvimento, sendo, pois, apresentadas as 

reflexões desenvolvidas até o presente momento. 

Palavras-chave: Manufaturas; Fábricas; Formação profissional. 
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SESSÃO 31 
TRABALHO EDUCAÇÃO E INFÂNCIA EM TEMPOS DE ESCRAVIDÃO E 

NO PÓS-ABOLIÇÃO II 

Resumo: sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema” Trabalho 

educação e infância em tempos de escravidão e no pós-abolição”. 

 

A TRAJETÓRIA DAS LEIS DE AMPARO À INFÂNCIA TRABALHADORA 

NO PÓS-ABOLIÇÃO NO RIO DE JANEIRO: UM CAMINHO DE LUTAS, 

CONFLITOS E NEGOCIAÇÕES (1889-1930) 

Aline Mendes Soares (UNIRIO) 

Resumo: nos anos que seguem no pós-abolição, houve um considerável aumento nos pedidos 

de mão-de-obra infantil no Rio de Janeiro. Meninos e meninas trabalhavam nas mais diversas 

casas de família da cidade, no comércio, nas fábricas e em outras atividades. Ao mergulhar 

no cotidiano da infância trabalhadora urbana, explorada no comércio, na fábrica e no serviço 

doméstico, que se formam como os três pilares de organização do mundo do trabalho infantil 

no Rio de Janeiro entre 1889 – advento da República – até 1930, quando o governo de Vargas 

institui o Ministério do Trabalho, podemos apontar os discursos e a trajetória da formação de 

uma legislação social no país que atendesse às demandas da infância trabalhadora, 

reconhecendo que o uso do direito se constitui como estratégia privilegiada na luta política. 

O registro dessas histórias de vida, traçando o caminho tecido por lutas e resistências, é sem 

dúvida o primeiro passo para concordamos com Thompson quando o autor sintetiza a 

concepção de que a lei pode ser vista como um instrumento, de mediação e reforço para as 

relações de classe existentes e ideologicamente como sua legitimadora (THOMPSON, 

Senhores e caçadores: a origem da lei negra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p.353). O 

trabalho infantil não foi uma novidade nos anos que se seguiram à República. A infância 

pobre sempre trabalhou. A novidade é que na primeira década do século XX eclodem 

denúncias de exploração dessa mão-de-obra, por parte principalmente de militantes do 

movimento operário em jornais de suas categorias, seguidos da imprensa de grande 

circulação em menor escala, de alguns homens da política ou com certa notoriedade pública 

e até mesmo por parte das crianças que recorriam à polícia para registrar ocorrências contra 

seus patrões e/ou tutores. Em nossa comunicação pretendemos mostrar as denúncias nos 

jornais do movimento operário do Rio de Janeiro, bem como as divergências, disputas e 

diferentes discursos em torno da infância trabalhadora. Iremos demonstrar alguns casos de 

violência de menores que trabalhavam no âmbito domésticos, tais como privação de 

alimentos, espancamento e em último caso a morte. E por último a reação dos menores que 

denunciavam seus patrões e/ou tutores na polícia e as estratégias apresentadas pelos 

dirigentes do Estado para mediar conflitos e estabelecer sua relação de poder. Trata-se de 

desenvolver uma análise da luta política como fundamento a partir das ordens sociais, 

traçando um caminho tecido por lutas, conflitos e negociações, até enfim chegarmos na 

regulamentação do campo jurídico e na construção de um pensamento crítico que cedeu 

espaço à derrubada dos mitos em torno do trabalho infantil, que legitimaram décadas de 

exploração da mão de obra de menores. Tudo isso num contexto em que a República e a 

concepção de trabalho estavam em disputa. 

Palavras-Chave: Trabalho Infantil, Leis de Amparo à Infância Trabalhadora, Movimento 

Operário. 
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“AGRADAVA-LHE A CRIADA, A RITA, MULATINHA VIVA, LÉPIDA...”: 

DOMÉSTICAS E OS ESPAÇOS DE TRABALHO, EDUCAÇÃO E LAZER 

(BELO HORIZONTE, 1897-1930) 

Marileide Lázara Cassoli (UFMG)  

Resumo: A partir dos autos de corpo de delito por defloramento nos quais encontravam-se 

envolvidas mulheres afrodescendentes e que se dedicavam ao trabalho doméstico, temos por 

objetivo, nesta comunicação, discutir as relações de trabalho, familiares e pessoais nas quais 

estas mulheres estavam inseridas no contexto de formação de um mercado de trabalho livre 

no Brasil. Essas mulheres aparecem conectadas a outros atores sociais e espaços que estão 

além das relações de trabalho. Atores e espaços cujas dinâmicas sociais revelam uma outra 

face da capital mineira projetada e planejada nos moldes do higienismo, do sanitarismo, 

enfim, da educação dos genes. Nesse sentido, faz-se necessário ampliar os estudos sobre as 

relações construídas entre o trabalho doméstico feminino e as “relações educativas” 

estabelecidas no interior e/ou extra muros escolares, reveladas, por exemplo, nas legislações 

relacionadas ao trabalho, ao controle da vadiagem e ao controle do corpo e da moral feminino, 

em Belo Horizonte, nos anos de 1897 a 1930. Abordar as estratégias de homens e mulheres 

que vivenciaram a implementação do projeto modernizador representado pela construção da 

nova capital mineira, acreditamos, contribua que diferentes percepções sobre a 

“modernização” e seus impactos nas relações de trabalho, familiares, entre outras, ganhem 

visibilidade. Nesse microcosmo, representado pela cidade em seus primórdios, adultos, jovens 

e crianças eram objetos de uma “educação” que extrapolava os muros escolares e tinha entre 

os seus objetivos civilizar e despertar o senso de urbanidade, a cortesia, e bom termo, os 

estilos de gente civilizada, e polida. Suas vivências e estratégias nesse “campo de batalhas” 

podem desvelar o quanto, efetivamente, o projeto civilizador/modernizador/educador pensado 

pelas elites dirigentes impactava o cotidiano destes atores sociais, os seus “amotinamentos” 

ou suas estratégias de sobrevivência ou adesão aos ditames da modernidade.  

Palavras-Chave: Serviço doméstico feminino, Pós-abolição, Modernização.  
 

O TRABALHO INFANTOJUVENIL E SUAS DEMANDAS- ANÁLISE DE 

PROCESSOS DOS JOVENS TRABALHADORES EM PELOTAS (1945-1950) 

Silvia Bandeira Da Silva (UFPEL) 

Resumo: Este trabalho representa um recorte do estudo sobre trabalho infanto juvenil, tendo 

como fonte principal o acervo dos processos trabalhistas no NDH-UFPel. São objetos de 

análise as relações trabalhistas das quais eram parte as crianças e adolescentes, em Pelotas, 

do ano de 1945 a 1950. O objetivo é registrar e compreender a dinâmica laboral que se 

tensionou, ou seja, a relação de trabalho que afetou os trabalhadores e os fez procurarem o 

atendimento aos seus direitos pela ação da Justiça do Trabalho. A hipótese era de que a 

análise dos processos seria capaz de demonstrar que, apesar da discrepância de poder entre 

as partes envolvidas e do disciplinamento no trabalho, a existência da Justiça do Trabalho 

ampliou a compreensão que os jovens tinham dos seus direitos e compôs um novo campo de 

luta, que resultou na utilização desta via. O método utilizado foi a análise documental e 

bibliográfica, considerando relevantes os aspectos qualitativos das fontes através da análise 

do conteúdo sem ignorar, embora numericamente reduzidos, os quantitativos. O trabalho foi 

iniciado com a análise bibliográfica sobre o tema. Depois foi realizada uma análise 

qualitativa, por amostragem, de 10 processos previamente selecionados no acervo, tendo 

trabalhadores menores de 18 anos como reclamantes. Desses foram observados três aspectos: 

disciplinamento, ações dos empregados consideradas imaturas pelos empregadores e 

percepção de injustiça pelos trabalhadores, marcadores que nortearam a análise dos outros 

54 processos.Apesar de ser uma abordagem recente do tema na historiografia, esta pesquisa 
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de dissertação une os processos judiciais como fontes e as categorias crianças e adolescentes, 

que começaram a ser mais exploradas a partir da década de 1980. Possibilitando um estudo 

empírico relevante e capaz de agregar novas conclusões sobre a temática, que podem ser 

consideradas além do recorte geográfico estabelecido. Por meio da leitura das fontes foi 

possível analisar os relatos dos jovens trabalhadores em oposição aos relatos dos 

empregadores, juntamente com suas testemunhas, sendo perceptível a relevância dessas 

informações para traçar um perfil das relações laborais. 

Palavras-Chave: Jovens trabalhadores, processos, Justiça do Trabalho. 

 

O TRABALHO DOMÉSTICO EM BELÉM: ENTRE A ESCRAVIDÃO E A 

LIBERDADE (1880-1898) 

Marcelo Ferreira Lobo (UFPA) 

Resumo: Esta comunicação visa discutir a regulamentação do serviço doméstico em Belém do 

Grão-Pará na última década da escravidão no Brasil. As outrora escravas que exerciam as 

atividades de trabalho doméstico na capital paraense passaram a ser retratadas como uma 

classe insubordinada, ensejando que se promovesse nos jornais de Belém um debate sobre a 

necessidade de regulamentar tais serviços, tais debates resultaram em um regulamento 

aprovado pela Assembleia Provincial em março de 1889. Segundo a historiadora Edilza 

Fontes, no período subsequente a abolição da escravidão em Belém ocorrera uma racialização 

do mercado de trabalho das domésticas, excluindo a população negra e dando preferência 

para imigrantes, portuguesas e espanholas. Busco aqui demonstrar que as experiências que 

moldaram tal questão estiveram associados a resistência da população de cor de manter o 

mesmo modelo de trabalho constituído antes da abolição da escravidão e os limites da 

racialização promovida no mercado de trabalho em Belém. 

Palavras-Chave: Domésticas, Libertas, Racialização. 

 

 

SESSÃO 32 
ASSOCIATIVISMO, MUTUALISMO E MUNDOS DO TRABALHO 

Resumo: sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema “Associativismo, 

Mutualismo e Mundos do Trabalho” 

 

DO ARSENAL DE GUERRA PARA O MUNDO OPERÁRIO MAIS AMPLO: 

TRABALHO E CLASSE NA HISTÓRIA DA SOCIEDADE BOLSA DE 

CARIDADE (1872-1930) 

Celina Batalha Oliveira Lima (UNEB) 

Resumo: Esta comunicação tem por objetivo apresentar o perfil sócio profissional dos 

integrantes da Sociedade Bolsa de Caridade, bem como analisar a rede de relações que os 

membros dessa entidade mantiveram com outras associações de auxílio mútuo, 

especialmente a avultada participação dos seus associados no corpo diretivo de diversas 

sociedades operárias fundadas na Bahia desde a primeira metade do século XIX. A Sociedade 

Bolsa de Caridade do Arsenal de Guerra da Bahia foi fundada em 1872, de início uma 

associação mutualista fechada dos operários daquela instituição, sediada no próprio Arsenal 

até 1875. Nessa época desentendimentos entre membros da sociedade e a diretoria do Arsenal 

de Guerra ensejou a modificação dos seus estatutos de modo a permitir a admissão de 

trabalhadores de outros ofícios e estabelecimentos, transformando-se numa associação 

mutual aberta, intitulada simplesmente Sociedade Bolsa de Caridade. Em 1890 a Bolsa de 
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Caridade passou a socorrer também os sócios enfermos, uma inovação em relação ao objetivo 

inicial de arcar com as despesas funerárias de seus associados. Posteriormente as esposas e 

filhas dos associados também ganharam o direito de admissão com prerrogativas iguais às 

dos sócios do sexo masculino, inclusive podendo votar e serem votadas para qualquer cargo. 

Desde que eliminou a exclusividade para membros do Arsenal essa instituição viu seu 

número de associados aumentar a cada exercício, alcançando em 1929, ano do último relatório 

encontrado, 1.521 sócios, contra 353 em 1892. A Sociedade Bolsa de Caridade gozou de saúde 

financeira durante todo o período pesquisado, sem dúvida uma das razões que explicam o 

sucesso dessa instituição, em que pese o recorrente e avultado número de inadimplentes. 

Além da manutenção de um número expressivo de associados e da longevidade da associação, 

identificamos que a rede de relações dos membros da Bolsa de Caridade com outras mutuais 

foi bastante significativa. Chamou-me especialmente a atenção o significativo número de 

membros da Bolsa de Caridade que fazia parte do corpo diretivo de diversas associações 

mutualistas. São essas as questões que apresentarei em minha comunicação. 

Palavras-Chave: Sociedade Bolsa de Caridade do Arsenal de Guerra da Bahia, Mutualismo, 

Associativismo Operário. 

 

PRÁTICAS ASSOCIATIVAS, MUTUALISMO E MUNDO DO TRABALHO: 

UM OLHAR GLOBAL A PARTIR DO BRASIL NO "LONGO SÉCULO XIX"  

David P. Lacerda (Unicamp)/Douglas Guimarães Leite (UFF) 

Resumo: Esta comunicação busca apresentar e discutir as linhas mestras de um projeto de 

pesquisa que vem sendo concebido a quatro mãos. Seu objetivo consiste em reunir as 

evidências acumuladas nas investigações realizadas pelos autores em seus estudos de pós-

graduação a respeito das experiências de organização de trabalhadores livres, libertos e 

escravos em torno das práticas de ajuda mútua no século XIX nas cidades de Salvador e Rio 

de Janeiro. Trata-se de uma tentativa de afinar diálogos teóricos e historiográficos com a 

produção acadêmica nacional e estrangeira, mas, sobretudo, ampliar o escopo analítico em 

torno dos significados do mutualismo e seu papel na conformação de práticas associativas nos 

mundos do trabalho. De maneira geral, a ênfase recai sobre o aspecto jurídico comparado 

dessas associações vis-à-vis aos elementos de adesão social e política de seus integrantes, ao 

passo em que se pretende deslocar o olhar para experiências transnacionais na tentativa de 

refletir sobre o que podemos chamar de conexão mutualista global. Nessa linha, pretende-se 

destacar mais especificamente nesta comunicação os eixos norteadores de nosso projeto de 

pesquisa: a) o que a dimensão legal e os complexos arranjos e traços institucionais das 

diversas experiências associativas de trabalhadores podem nos dizer a respeito de como 

modelos de associação (e associados) circulavam e se articulavam no espaço de um sistema 

mundial; b) como a variedade social de seus integrantes (livres, escravos, servos por contrato) 

correspondeu a padrões mais ou menos distintos de demanda pelas associações em seus 

distintos formatos institucionais. 

Palavras-Chave: Mutualismo, Práticas Associativas, Mundo Do Trabalho. 

 

TRABALHO, CLASSE E NAÇÃO: UM ESTUDO CENTRADO NA 

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DA BAHIA (1900-

1930) 

Mauricio Vitor Santos de Jesus (UNEB) 

Resumo: A presente pesquisa insere-se nos domínios historiográficos da História Social e 

dedica-se ao estudo do associativismo mutualista no Brasil, com foco na organização dos 

caixeiros, suas relações com outros grupos e classes sociais e suas práticas políticas em 
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Salvador durante as primeiras décadas do século XX. Minha investigação compreende tanto 

as estratégias para garantir auxílios dos mais diversos tipos a trabalhadores sem proteção 

social estatal, como a construção de uma identidade sócio profissional e suas relações com as 

identidades nacional e de classe. Para a abordagem do tema escolhi a Associação dos 

Empregados no Comércio da Bahia (AECB), instituída 21 de janeiro de 1900. Dentre todas 

as associações caixeirais existentes em Salvador na Primeira República, a AECB foi a que 

teve atuação mais destacada e a que manteve laços mais estreitos com a Associação Comercial 

da Bahia (ACB). Percebe-se, ainda, que a ACB manteve ligações fraternas com a AECB, fruto 

da abertura nos estatutos dessas entidades, que possibilitavam o ingresso em suas fileiras 

aos mais variados tipos de membros, inclusive comerciantes, muitas vezes com origens 

nacionais comuns. Abertura muito criticada por outras associações que eram restritas aos 

caixeiros. Minha comunicação será focada no estudo do perfil dos membros da AECB, bem 

como, sua atuação securitária. As fontes utilizadas foram dois livros de registros de sócios 

que encontrei na sede da associação, além dos estatutos e relatórios anuais da entidade. Os 

dois últimos tipos de documentos são mais conhecidos e seu uso é muito comum pelos 

historiadores do trabalho. Quero destacar os livros de registros de sócios, material que 

geralmente se perdeu na maioria das sociedades de trabalhadores surgidas desde o século 

XIX. Esses livros documentam as entradas de caixeiros na AECB desde sua fundação, em 

1900, até 1931, totalizando 6.840 membros. Eles informam a data de ingresso, idade, estado 

civil, nacionalidade, profissão e categoria de membro dos filiados. Nos relatórios foi possível 

realizar o levantamento dos auxílios pagos durante o recorte escolhido, além de revelar as 

ligações da AECB com as diversas esferas do poder político e econômico da Bahia. É sobre 

essa mutual e seus membros que farei a minha comunicação. 

Palavras-Chave: Mutualismo, Caixeiros, Salvador. 

 

 

SESSÃO 33 
ASSOCIATIVISMO, IMPRENSA E MOBILIZAÇÃO OPERÁRIA 

Resumo: sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema “Associativismo, 

Imprensa e Mobilização Operária” 

 

O ANARQUISMO E A UTOPIA: APROXIMAÇÕES CONCEITUAIS E 

ALGUMAS ANÁLISES DO JORNAL A LUTA (PORTO ALEGRE/RS, 1906-

1912) 

Evangelia Aravanis (ULBRA) 

Resumo: O anarquismo, enquanto uma das expressões do socialismo, se fez portador de 

projetos de sociedade que tem como centro a proposta o fim das relações de poder (autoridade) 

existentes nas sociedades. O presente artigo elabora aproximações conceituais entre o ideário 

anarquista com os desejos de alteridade social, as utopias, para, num segundo 

momento,  analisar como estas articulações se fizeram presentes, na cidade de Porto 

Alegre/RS, a partir de representações produzidas e veiculadas pelo jornal A LUTA, no início 

do século XX. 

Palavras-chave: Anarquismo; Utopias; Porto Alegre/RS.  

   

UM OPERÁRIO NAS REDAÇÕES: NERVAL SILVA, A UNIÃO OPERÁRIA 

DO PARANÁ E A CRISE DA PRIMEIRA REPÚBLICA (1920-1932) 

Jhonatan Uewerton Souza (IFPR) 
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Resumo: Entre 1932 e 1945, todos os anos, no dia 30 de outubro, os sindicatos e organizações 

de trabalhadores de Curitiba marchavam rumo ao cemitério municipal para prestar 

homenagens ao líder operário Nerval Silva, falecido em 1932. Dentista, formado pela Escola 

de Odontologia da Bahia, Silva fixou residência em Curitiba entre fins da década de 1910 e 

início da década de 1920 e rapidamente se tornou uma das principais referências do 

movimento operário na cidade, ocupando o posto de porta-voz, agitador e dirigente da União 

Operária do Paraná, a mais importante federação sindical existente no estado durante a 

década de 1920, além de ser um dos fundadores, em 1921, do Partido Socialista Paranaense. 

O momento em que Nerval Silva chegou ao Paraná coincidiu com um processo de 

reorganização da classe operária no estado, com a decadência das organizações anarquistas, 

perseguidas e desmoralizadas após os insucessos da greve geral de 1917, e a ascensão de 

novas organizações sindicais, especialmente após a greve geral de 1919, autoproclamadas 

socialistas, que defendiam a necessidade de negociação dos trabalhadores com a classe 

patronal e a participação de suas organizações em processos eleitorais. Silva foi um militante 

atuante nesse processo de reorganização dos trabalhadores e registrou boa parte dessa 

movimentação em colunas que assinava em jornais de grande circulação na cidade, como a 

Secção Operária, publicada em 1925, no Commercio do Paraná, e a Columna Operária – 

posteriormente renomeada para Vida Operária – publicada semanalmente no Diário da 

Tarde, entre 1929 e 1932. Nosso objetivo neste artigo é, por meio da análise da trajetória de 

Nerval Silva e sua atividade na imprensa, investigar o processo de reorganização dos 

trabalhadores paranaenses na década de 1920 e a relação que essas novas entidades 

estabeleceram, no final da década, com os movimentos que redundaram na revolução de 1930 

e na ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Como notaremos, a experiência das greves, 

negociações e participações eleitorais dos trabalhadores paranaenses na década de 1920 – 

normalmente tratada como conservadora pela historiografia local, em oposição à radicalidade 

das organizações existentes na década anterior – consolidou, no interior da União Operária 

do Paraná, um movimento de crítica aos limites da republica liberal, que aproximaria setores 

da classe trabalhadora dos ideais dos revolucionários de 1930. Os desdobramentos do governo 

provisório, entretanto, desapontariam algumas lideranças operárias, como Nerval Silva, que 

terminou a vida denunciando as inclinações autoritárias e as tentativas de cooptação de 

lideranças operárias pelo bloco de poder varguista, ainda que reconhecesse os avanços do 

novo regime em relação à experiência republicana que o antecedeu. 

Palavras-Chave: Trabalhadores; Curitiba; Primeira República. 

 

MOTORISTAS E CONDUTORES DE BONDES EM MANAUS: CULTURA, 

ASSOCIATIVISMO E GREVES, 1899-1930 

Dhyene Vieira dos Santos (UFAM)  

Resumo: O artigo em tela tem como finalidade a investigação e análise da classe dos 

Motoristas e Condutores de Bondes em Manaus, no período compreendido entre 1899 e 1930. 

Nosso estudo se propõe averiguar as condições de vida e trabalho num momento de grandes 

mudanças Econômicas, Políticas, Sociais e Urbanas, percebendo assim em que medida os 

processos de dominação e resistência desenvolvidos no cenário da cidade propiciaram 

respostas diferenciadas dos trabalhadores frente a essas mudanças. Concentramo-nos na 

atuação desses trabalhadores em seus postos de trabalho e nas mobilizações paredistas 

protagonizadas por eles nos anos de 1902, 1910, 1911, 1919, 1925 e 1927, mapeadas nos 

periódicos da época. Portanto, investigar o cotidiano dessas pessoas, no trabalho, no lazer, 

em suas associações, seus projetos e vínculos políticos permite resgatar seus modos de vida, 

anseios, suas lutas, parcerias e contendas. Permite ainda, nos enfronhar nos meandros dos 

movimentos associativos e estabelecer comparações com similares de outros Estados do 
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Brasil e também de outros países, pois o contingente de migrantes para Manaus, tanto 

nacional quanto estrangeiro, foi significativo durante o período da borracha.   

Palavras-Chave: Trabalhadores, Associativismo, Greves. 

  

GUERRA, REVOLUÇÃO E MOVIMENTO OPERÁRIO: AS GREVES 

GERAIS DE 1917 E 1919 NO BRASIL EM PERSPECTIVA COMPARADA 

Aldrin Castellucci (UNEB) 

Resumo: Em junho e julho de 1919, estouraram greves gerais vitoriosas em Salvador e no 

Recife, capitais dos estados da Bahia e Pernambuco, ambos no nordeste do Brasil. Esses 

protestos mobilizaram dezenas de milhares de operários e foram liderados por dois 

importantes líderes socialistas: Agripino Nazareth (1886-1961) e Joaquim Pimenta (1886-

1963). As duas greves foram diretamente influenciadas pelo forte impacto econômico e social 

da Primeira Guerra Mundial e pelas expectativas políticas geradas pela Conferência de Paz. 

Meu objetivo nesta comunicação é analisar esses dois movimentos, examinando 

comparativamente suas semelhanças, diferenças e conexões políticas e ideológicas nacionais 

e internacionais. Nesse sentido, pretendo comparar esses dois protestos operários com outras 

greves gerais que ocorreram entre 1917 e 1919 em Porto Alegre, no sul do Brasil, e em São 

Paulo e no Rio de Janeiro, as duas metrópoles do sudeste brasileiro. Estou particularmente 

interessado em destacar de que maneira a pauta desses movimentos e suas lideranças 

trataram as relações entre classe, gênero, nação, nacionalismo, internacionalismo e 

antirracismo. Além disso, apontarei o peso das diferentes práticas sindicais e dos grupos 

anarquistas e socialistas em cada cidade. Finalmente, explicitarei as conexões e leituras que 

os socialistas e anarquistas brasileiros fizeram dos acontecimentos na Rússia e na Europa 

ocidental entre 1917 e 1919. Meu estudo se beneficiou de um amplo e variado conjunto de 

fontes: jornais e revistas (inclusive as editadas por sindicatos e lideranças da classe operária); 

artigos e livros escritos por Agripino Nazareth, Joaquim Pimenta e outros líderes socialistas 

e anarquistas; relatórios, periódicos e outras publicações governamentais; anais da Câmara 

dos Deputados; relatórios de fábricas, companhias e associações empresariais. 

Palavras-Chave: Socialismo, Agripino Nazareth (1886-1961), Joaquim Pimenta (1886-1963). 

 

SESSÃO 34 
(sessão coordenada completa) 

TRABALHO, MILITÂNCIA E OUTRAS MANIFESTAÇÕES COMUNISTAS 

NA DEMOCRACIA RACIONADA (1945-1964)  

Moderador: Guilherme Machado Nunes (UFRGS/IFC - Campus Videira) 

Resumo: A sessão busca estudar diferentes formas de atuação do Partido Comunista do Brasil 

(PCB) entre os anos 1945 e 1964. Ao mesmo tempo em que o período ensejou diversas 

liberdades democráticas e o PCB adquiriu uma capilaridade até então jamais vista, 

estudando essas diferentes manifestações é possível perceber não só a riqueza dessa 

experiência mas também tensionar os limites dessa democracia, adjetivada como "racionada" 

por Carlos Marighella. Os trabalhos aqui submetidos trazem perspectivas de diferentes 

instituições, áreas do conhecimento e regiões brasileiras. enfatizando a atuação sindical e o 

que se escreveu sobre ela; as associações femininas do partido e o aumento do número de 

militantes mulheres no período; as iniciativas artísticas , como o Clube de Gravura e as 

revistas especializadas no assunto;  e a atuação de Jacob Gorender, um militante judeu e 

baiano.  
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AS ASSOCIAÇÕES FEMININAS COMUNISTAS: GÊNERO, TRABALHO E 

MILITÂNCIA DURANTE A “DEMOCRACIA RACIONADA” 

Guilherme Machado Nunes (UFRGS/IFC - Campus Videira) 

Resumo: A presente comunicação faz parte de uma pesquisa em andamento que visa 

biografar três militantes brasileiras que ingressaram no Partido Comunista do Brasil (PCB) 

na primeira metade dos anos 1940. Nesse momento, o que interessa é perceber como a 

questão da mulher surge com força no Partido a partir da sua legalização em 1945, a fim de 

compreender possibilidades de inserção destas e de outras mulheres na vida partidária. 

Emergindo de um forte período repressivo por parte do Estado brasileiro, o PCB se 

reorganizava em torno de uma linha que ficou conhecida como “União Nacional”, que buscava 

alianças com todos os setores progressistas da sociedade – inclusive a burguesia nacional – a 

fim de garantir a democracia e a derrota do fascismo. Emergem com grande destaque nesse 

momento diversas associações femininas – afinal de contas as mulheres poderiam votar –, 

organizadas a partir de bairros e/ou cidades para defender melhorias nas condições de vida e 

de trabalho, cujas principais bandeiras eram as lutas contra a carestia e por melhores 

salários. Nem todas essas organizações eram totalmente vinculadas ao Partido, mas todas 

eram simpáticas às suas ideias e possuíam destacadas militantes comunistas em suas 

fileiras. Estudar essas associações, suas formas de atuação e a repressão que sofreram é 

fundamental para compreender os limites dessa democracia, que teve seus agentes políticos 

“indesejados” vigiados de perto o tempo todo. Além disso, esse é um capítulo importante da 

história das lutas das mulheres brasileiras: sem desconsiderar o machismo que essas 

militantes sofreram também dentro do Partido, há de se lembrar que elas estavam 

tencionando internamente, e que se surgiram diversas agremiações de mulheres nesse 

período, certamente não foi por benevolência pura e simples da direção partidária. Por fim, 

cabe mencionar a revista “Momento Feminino”, que circulou entre 1947 e 1956 e cuja redação 

era composta inteiramente por mulheres, sendo quase todas comunistas. Ao analisar essa 

empreitada, assim como seus textos e artigos, é possível perceber como o Partido e suas 

principais lideranças femininas pensavam a questão da emancipação da mulher. Se por um 

lado, o chamado “feminismo burguês” (especialmente a Federação Brasileira pelo Progresso 

Feminino, de Bertha Lutz) percebia que a educação da mulher era a questão fundamental, o 

as mulheres comunistas – em que pese não desprezarem esse ponto – assumiam como mister 

o tema do trabalho. A libertação feminina viria pelo salário igual ao do homem, o que 

diminuiria sua dependência econômica e, consequentemente, social. O que se pretende, 

portanto, é mapear as diferentes organizações femininas no Partido Comunista do Brasil 

entre os anos 1940 e 1960, apontando o PCB como mais uma possibilidade de atuação para 

as mulheres militantes do período. 

Palavras-chave: PCB; Associações Femininas; História das Mulheres. 

 

HISTORIOGRAFIA E MEMÓRIA DA ATUAÇÃO SINDICAL DO PCB (1948-

1952) 

Marcelo da Silva Lins (UESC/UFRRJ) 

Resumo: Durante o período 1945-1964 o PCB passou por mudanças na sua linha política e 

consequentemente na política sindical. Esse artigo é parte de uma pesquisa que trata da 

política sindical do PCB e sua relação com o movimento sindical baiano no período 1945-1964. 

Nesse texto dou ênfase ao período 1948 até 1952, quando o partido foi colocado novamente na 

ilegalidade, geralmente é denominada de fase esquerdizante. Apresento algumas reflexões 

sobre a historiografia, utilizo alguns documentos e jornais, e por fim algumas memórias de 

ex-militantes. Com relação a sua atuação no meio sindical, a maior parte da historiografia 

afirma que os comunistas caminharam em direção ao afastamento dos sindicatos, por serem 
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vistos como parte da estrutura do Estado, controlados pelo Ministério do Trabalho e 

cumprirem papel de colaboração de classes. Assim, deveriam atuar no sentido de construir 

entidades paralelas nas lutas pelas reivindicações mais sentidas e imediatas do trabalhador 

nos locais de trabalho e adotam a política que ficou conhecida como “greve pela greve”. Era a 

orientação de promover greves a qualquer custo, mesmo quando os trabalhadores não 

estavam mobilizados para tal e inexistiam condições propícias para a defesa dessa forma de 

luta. Tratando especificamente da polêmica sobre os impactos da ilegalidade de 1947 e das 

mudanças na orientação política sobre as ações sindicais do PCB, é comum em alguns relatos 

as análises que indicam o fracasso dessa orientação, sugerindo que houve esvaziamento do 

Partido, e ainda que perdeu sua base sindical. Alguns historiadores, no entanto, tentaram 

demonstrar a tensão existente entre as orientações partidárias e as ações, revelando as 

divergências internas, e salientando que os militantes de base conseguiram manter um 

vínculo estreito com as massas. Augusto Buonicore (2000) defende posição diferente, na qual 

a política de construção de organizações de trabalhadores à margem da estrutura sindical 

oficial não teve como objetivo a construção de uma estrutura sindical paralela, de caráter 

permanente. Para ele essa foi a forma encontrada para acumular forças no sentido de 

reconquistar os sindicatos oficiais. Para esse autor, não existe nenhum documento do partido, 

nesse período, que oriente no sentido de esvaziamento dos sindicatos oficiais. Para enfrentar 

tal polêmica utilizei as autobiografias para tentar responder se de fato existiu ou não a 

orientação pela saída dos sindicatos e construção de entidades paralelas. O foco, portanto, 

são as atividades, o diálogo com as orientações partidárias e como a memória construiu parte 

das narrativas sobre esse período, com todas as disputas próprias das chamadas “batalhas 

de memórias”, existindo relação entre as memórias e os posicionamentos assumidos por esses 

interlocutores posteriormente quando o partido passou por diversas disputas internas, 

autocríticas, e cisões que se colocam como herdeiras dessa trajetória. 

Palavras-chave: PCB; Sindicatos; Memória. 

 

JACOB GORENDER: FORMAÇÃO, MILITÂNCIA E ESCRITA DE UM 

FILHO DA CLASSE TRABALHADORA ENTRE O ESTADO NOVO E A 

DEMOCRACIA RACIONADA 

Carlos Fernando de Quadros (USP) 

Resumo: Jovem quadro baiano, experimentado nas condições próprias a um filho de judeus 

oriundos do Império Russo - uma família de imigrantes no seio da variada classe trabalhadora 

de Salvador, portanto -, em contato com literatura científica e política em sua adolescência, 

Jacob Gorender atuou nas instâncias locais do Partido Comunista do Brasil (PCB) a partir 

do início da década de 1940 em uma célula estudantil na Faculdade de Direito e, após retornar 

de sua participação na Força Expedicionária Brasileira quando da II Guerra, através do 

veículo soteropolitano O momento, o que lhe conferiu destaque partidário o suficiente para 

ser convidado para integrar a redação de importantes publicações militantes no Rio de 

Janeiro e o secretariado metropolitano do PCB, onde se gestava uma iniciativa editorial 

concernente ao crescimento organizativo experimentado a partir de 1945. Com atenção neste 

período, em larga medida desconhecido no que toca a biografia de Gorender, objetiva-se 

discutir o seu processo de formação, da juventude em Salvador aos seus escritos no centro 

partidário (período no qual ainda cumpre tarefas próprias a um membro intermediário de 

seu Partido), recorte que abre dupla possibilidade de problemas pertinentes á história da 

classe trabalhadora no Brasil, pelo menos no referente ao período entre o Estado Novo e a 

democracia racionada: a) o itinerário (complexo e pouco linear, permeado por “caminhos e 

descaminhos”) pelo qual um indivíduo entra em contato com o marxismo – corpo doutrinário 

e guia à ação política – e uma destacada organização partidária orientada pelo mesmo; b) a 
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ordem de questões tidas como relevantes na pujante imprensa do PCB, alinhadas com as suas 

linhas políticas e orientação da direção partidária, e sua relação com as experiências da base. 

Palavras-chave: Jacob Gorender; PCB; Biografia. 

 

CLUBES DE GRAVURA E REVISTAS CULTURAIS LIGADAS AO PCB 

(1947-1956): ARTE SOCIAL, REALISMO SOCIALISTA E REGIONALISMO 

POPULAR 

Andréia Carolina Duarte Duprat (UFCSPA) 

Resumo: Entre os anos de 1947 e 1956, artistas e intelectuais ligados ao PCB criaram uma 

rede de Clubes de Gravura e Revistas Culturais em diversos pontos do país como Porto 

Alegre, Curitiba, Recife, São Paulo, Santos e Salvador. As obras produzidas pelos artistas 

ligados aos clubes de gravura possuíam um forte apelo de crítica social, colocando o povo e 

mais especificamente os trabalhadores, como grandes protagonistas a serem retratados. Este 

projeto não esteve isento de contradições, mas foi uma iniciativa muito importante de 

popularização da arte, configurando um circuito artístico alternativo àqueles das bienais e 

da arte moderna. O projeto dos clubes de gravura, apesar de sua importância, teve uma vida 

curta, pois seus núcleos de produção artística passaram a se dispersar a partir de 1956. O 

objetivo deste trabalho é apresentar a produção destes clubes e sua divulgação a partir das 

revistas culturais, especialmente no que se refere a difusão de uma arte engajada em que a 

classe trabalhadora urbana e rural é representada, por vezes, explicitando aspectos locais de 

costumes e paisagens. 

Palavras-Chave: Clubes de gravura, Arte social, Realismo socialista. 

 

 

SESSÃO 35 
(sessão coordenada completa) 

PROBLEMAS E PERSPECTIVAS NA HISTÓRIA SOCIAL DO TRABALHO 

NO BRASIL  

Moderadora: Amy Chazkel (CUNY) 

Resumo: Na década de 1990 havia um diagnóstico de que a área de História Social do  

Trabalho no Brasil passava por uma crise. Nos anos 2000, no entanto, verifica-se um 

fortalecimento, que passa pela discussão de novos problemas e perspectivas. A presente 

sessão coordenada busca apresentar algumas dessas questões. Nesse sentido, abordamos 

como a temática dos trabalhadores livres e escravizados aparece na produção do GT Mundos 

do Trabalho. Tratamos ainda das interações entre classe, gênero e raça na História Social do 

Trabalho, a partir da história do trabalho doméstico. E, por fim, analisamos também as leis 

para o trabalho e igualdade de direitos nas redes feministas internacionais. 

Palavras-chave: História Social do Trabalho; novas perspectivas; historiografia. 

 

A TEMÁTICA DOS TRABALHADORES LIVRES E ESCRAVIZADOS NA 

PRODUÇÃO DO GT MUNDOS DO TRABALHO 

Paulo Cruz Terra (UFF), Fabiane Popinigis (UFRRJ) 

Resumo: A inclusão da análise dos escravizados, bem como as relações com os trabalhadores 

ditos livres, tem sido considerada como uma das principais transformações recentes na da 

historiografia social do trabalho no Brasil. A presente comunicação pretende analisar 

justamente a presença dessa temática na produção apresentada pelas pesquisadoras e pelos 
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pesquisadores no âmbito do Grupo de Trabalho (GT) Mundos do Trabalho. O GT Mundos do 

Trabalho foi oficializado na Associação Nacional de História (ANPUH) no ano 2000, e possui 

três principais espaços de reunião e promoção de discussões entre pesquisadores interessados 

na história do trabalho, que serão aqui analisados. Desde sua criação, o GT Mundos do 

Trabalho passou a oferecer simpósios específicos sobre a história do trabalho dentro dos 

Simpósios Nacionais de História (SNH) organizados pela ANPUH. Além disso, o próprio GT 

promove Encontros Internacionais, que ocorrem desde 2010. Será levado em conta também 

os números da Revista Mundos do Trabalho, criada pelo GT em 2009, tendo duas edições por 

ano. Trata-se, portanto, de traçar um panorama, a partir principalmente de dados 

quantitativos, de como a questão dos trabalhadores livres e escravizados tem sido abordada 

no âmbito do GT Mundos do Trabalho, e tentar apontar algumas possibilidades e desafios 

para que a temática possa ser ainda mais desenvolvida. 

Palavras-chaves: GT Mundos do Trabalho; Livres; Escravizados. 

 

AS INTERAÇÕES ENTRE CLASSE, GÊNERO E RAÇA NA HISTÓRIA 

SOCIAL DO TRABALHO: UMA REFLEXÃO A PARTIR DA HISTÓRIA DO 

TRABALHO DOMÉSTICO 

Flavia Fernandes de Souza (UFF) 

Resumo: Esta comunicação pretende realizar uma reflexão inicial sobre como têm sido 

abordadas as interações entre as dimensões de classe, gênero e raça nas análises realizadas 

no campo da História Social do Trabalho no Brasil, tendo como ponto de partida as 

investigações sobre a história trabalho doméstico. Tal proposta se encontra em diálogo com 

as transformações ocorridas nas últimas décadas na história do trabalho, em termos de 

temas, abordagens e enfoques. Como afirmam vários historiadores sociais, em balanços 

historiográficos, a história dos trabalhadores não deve mais ser estudada e compreendida a 

partir de perspectivas que desconsiderem a diversidade existente nos mundos do trabalho. 

Diante desse ponto de vista, que envolve, sobretudo, uma compreensão ampliada do conceito 

de classe trabalhadora, bem como de sua formação e de suas dinâmicas históricas, torna-se 

relevante considerar as maneiras como as articulações e as sobreposições existentes entre as 

dimensões sociais de classe, gênero e raça vêm sendo realizadas. Da mesma forma que se faz 

necessário pensar no que ainda pode ser feito no sentido da ampliação e do aprofundamento 

de estudos que considerem os modos pelos quais aquelas dimensões se interconectam, com 

pesos e importâncias diversas em diferentes situações e momentos históricos. Sendo assim, 

com tal escopo, este trabalho pretende iniciar uma discussão que envolve três grandes 

questões. A primeira trata de um esforço inicial de mapeamento do campo – considerando 

suas relações com outros domínios da História Social – de modo a identificar alguns estudos 

e abordagens que, nas últimas décadas, avançaram, em maior ou menor medida, na 

realização de análises e de discussões sobre as relações, ainda que parciais, entre as 

dimensões de classe, gênero e raça na história do trabalho. A segunda busca dialogar sobre a 

necessidade de pesquisas que levem em consideração as interseções existentes entre aquelas 

dimensões nas análises históricas. Nesse ponto, a intenção é estabelecer um diálogo com 

alguns estudos e debates contemporâneos, nacionais e internacionais, que evidenciam as 

complexidades e desigualdades existentes nas relações sociais e nas múltiplas formas de 

opressão e de exploração. Em terceiro lugar, propõe-se uma reflexão sobre o lugar privilegiado 

do tema trabalho doméstico em tal discussão. Assim, procura-se compreender se e de que 

maneira foram realizadas interações entre as dimensões de classe, gênero e raça nos estudos 

relativos à história do trabalho doméstico. Paralelamente, defende-se como, para o referido 

tema, este pode ser um pressuposto fundamental de análise. Portanto, tal proposta visa, 

antes de tudo, abrir para o debate a relevância do desenvolvimento de abordagens que 
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integrem, de forma efetiva e indissociável, as dimensões de classe, gênero e raça nas 

pesquisas históricas do trabalho e dos trabalhadores no Brasil. 

Palavras-chaves: História Social Do Trabalho; Classe, Gênero E Raça; Trabalho Doméstico. 

 

LEIS PARA O TRABALHO E IGUALDADE DE DIREITOS NAS REDES 

FEMINISTAS INTERNACIONAIS 

Glaucia Cristina Candian Fraccaro (PUC-Campinas) 

Resumo: A primeira guerra mundial forneceu ao mundo um grande repertório de padrões 

internacionais de trabalho. Leis e direitos passaram a compor as rodadas de negociação 

internacional com objetivo de alterar ordenamentos jurídicos nacionais. Nesse processo, 

inscreveram-se redes feministas que procuravam alterar o sentido da justiça social, 

evidenciando diferentes projetos de emancipação das mulheres. A partir de 1948, os direitos 

das mulheres passaram a ser vistos como elementos de direitos humanos. Essa comunicação 

trará elementos para traçar as mudanças no tempo com relação a justiça social e os direitos 

das mulheres. 

Palavras-chaves: Direitos, Mulheres, Feminismo. 

 

 

SESSÃO 36 
HISTÓRIA DO TRABALHO E DA SAÚDE I 

Resumo: sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema “História do 

trabalho e da saúde” 

 

RESQUÍCIOS DE UMA LUTA CORPÓREA: CORPOS RESISTENTES NAS 

MINAS DE SÃO JERÔNIMO (RS), 1933-1946 

Cody Alexander Williams (University of Oklahoma/UFRGS)  

Resumo: Muitas pesquisas têm surgido recentemente sobre a história dos acidentes de 

trabalho e a importância do corpo trabalhador para entendermos melhor as relações de 

trabalho no Brasil do século XX. Ao analisar vários tipos de fonte, estes autores têm mostrado 

como temas da medicina e segurança do trabalho também fazem parte dos conflitos no mundo 

do trabalho e como, mesmo com novas regulamentações, o corpo trabalhador permaneceu 

explorado e frágil. Contudo, estes estudos normalmente se restringem a uma área específica, 

tais como: a lei, a medicina ou as realidades do trabalho cotidiano, e não enxergam o corpo 

trabalhador como variável. Meu trabalho busca a junção de tais perspectivas, através de 

documentos médicos, jurídicos, sindicais e administrativos; aliadas à perspectiva de análise 

dos disability studies. Tal empreitada será realizada pelo exame de cinco casos de mineiros 

de carvão entre 1933, ano em que foi estabelecida a caixa que atendia os mineiros pela 

primeira vez, e 1946, ano de uma greve significativa da região carbonífera. Primeiramente, 

temos o status de dez mineiros diagnosticados como epiléticos tendo seus diagnósticos 

mudado várias vezes entre 1933 e 1945, enquanto o ritmo de produção acelerava. Em segundo 

plano, as experiências dos trabalhadores lesionados em acidentes de trabalho, que receberam 

tratamento e continuaram a trabalhar até 1946 revelam como as renovações nas leis de 

acidentes de trabalho criaram oportunidades para continuar trabalhando. Contudo, a 

velocidade crescente da produção não só mudou as realidades dos trabalhadores ‘deficientes’. 

A dificuldade física dos tocadores de carro, durante o esforço da Segunda Guerra Mundial, 

mostrou como, até para quem possuía um corpo ‘hábil’, as exigências das novas normas de 

produção desafiavam os limites corporais. Os administradores liam o fato de muitos tocadores 
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desistirem da sua função como sinal que não eram masculinos ou que eram comunistas. 

Entretanto, estatísticas e mais ênfase nas dificuldades físicas particulares a este período 

apoiam-se numa leitura que sublinha as normas extremas do corpo numa indústria em 

guerra. Aqui o conceito de capacitismo, ou, o preconceito ao medir todo e qualquer corpo por 

um ideal impossível de atingir, é útil para analisar o desgaste do corpo trabalhador. 

Finalmente, a presença e papel estratégico destes trabalhadores na greve de 1946 destaca 

como corpos não-normativos aumentam subversão. A evolução da previdência social, mesmo 

com seus defeitos, possibilitou em parte a luta contínua destes trabalhadores brasileiros. Meu 

trabalho não pretende apresentar estes exemplos como uma narrativa linear. Ao contrário, 

estes resquícios dos corpos trabalhadores resistentes tentam sublinhar as possibilidades de 

uma análise ancorada em uma visão mais relativa do corpo trabalhador, dos conceitos de 

deficiência e seus precursores. Espero que tal abordagem abra espaço para a discussão do 

que os estudos da deficiência podem oferecer à história do trabalho. 

Palavras-Chave: Deficiência, Trabalho, Previdência Social. 

 

ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS DOS 

MINEIROS EM CRICIÚMA: A OPINIÃO MÉDICA E OS PROCESSOS 

JUDICIAIS (1944-1950) 

Bruno Mandelli (UFSC)  

Resumo: este artigo faz parte de uma pesquisa de mestrado em andamento sobre os acidentes 

de trabalho e as doenças profissionais dos mineiros em Criciúma/SC na década de 1940. 

Possui como fontes de pesquisa os processos judiciais de Acidentes de Trabalho da Vara da 

Fazenda da Comarca de Criciúma movidos pelos trabalhadores/as da mineração contra as 

companhias seguradoras responsáveis pela reparação legal no caso dos acidentes. Além disso, 

faz um balanço da legislação de acidentes de trabalho no Brasil desde sua instituição em 

1919, passando pelas mudanças da Lei em 1934, até a Reforma da Lei de Acidentes de 

Trabalho em 1944 e as disputas legais travadas nos tribunais em torno dos direitos 

indenizatórios. Por fim, faz um diálogo com relatórios médicos que escreveram sobre a 

situação socioeconômica e condições de vida desses trabalhadores durante o período estudado.  

Palavras-Chave: Acidentes De Trabalho; Saúde Do Trabalhador; Mineração. 

 

A DOENÇA NOS PROCESSOS DA JUSTIÇA TRABALHISTA EM 

PELOTAS, RS (1941-1951) 

Lorena Almeida Gill (UFPel)  

Resumo: No ano de 2005 o Núcleo de Documentação Histórica da UFPel recebeu, em regime 

de comodato, cerca de 105 mil processos trabalhistas de Pelotas. Os documentos estavam 

junto ao Memorial da Justiça do Trabalho da 4º região, em Porto Alegre e, desde então, tem 

sido alvo de inúmeras pesquisas, que se transformaram em trabalhos de conclusão de curso, 

dissertações de mestrado e, mais recentemente, em teses de Doutorado. No início das buscas 

para que um processo fosse localizado era utilizada uma tabela no Excel, organizada pelo 

próprio Memorial. Mais recentemente, no ano de 2016, foi construído um Banco de Dados, 

com acesso irrestrito on line, que está disponibilizando resumos de cada um dos processos, de 

modo que seja mais fácil a consulta ao pesquisador. A partir de uma análise inicial dos 

resumos pode-se verificar que, neste período, tendo em vista a leitura de 1.572 processos 

foram encontrados 94, que se vinculam diretamente a alguma enfermidade. Nestes, há casos 

suspeitos e situações de adoecimento de familiares. O que chama a atenção nos processos, no 

entanto, é a dificuldade que se tem de se conhecer a doença que deu origem ao pedido de 

afastamento do trabalho ou a outra demanda que conste no pleito. São usados termos como 
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“doença insidiosa”, “grande enfermidade”, dentre outras, sem que fique explícita a moléstia. 

Na maior parte das vezes, só é possível se chegar a alguma informação caso o processo 

apresente algum documento em anexo, como atestados médicos, receitas de medicamentos ou 

ainda algum resultado de exame realizado no trabalhador. O processo de número 1.163 de 

1950 cujo recorrente é a empresa Companhia Indústrias Linheiras Ltda. e a requerida Alzira 

Costa Pereira serve como exemplo para ilustrar o que se pretende demonstrar. Alzira era 

operária, viúva, moradora da região do Porto de Pelotas e trabalhava na Fábrica de Papel da 

Companhia. Ela ficou encostada no Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários 

(IAPI) durante quase 5 anos, sendo posteriormente demitida pela Companhia. Durante todo 

o processo aparece apenas a referência que tinha uma “grave moléstia”. 

Palavras-Chave: Doença. Justiça do Trabalho. Pelotas. 

 

MOTORNEIROS E OS ACIDENTES DE BONDE NA CIDADE DE MANAUS 

Wanderlene de Freitas Souza Barros (UFAM) 

Resumo: A cidade é o espaço em que a história tem a versatilidade de se apresentar diante 

de várias perspectivas. É o lugar propício para uma gama de relações, entre conflitos, 

resistências, dominação, igualdades, diferenças, entre outros, que se transforma 

constantemente sob os olhares e conjecturas que se formam. Diante da busca de novos 

caminhos a história reconstrói novas interpretações trazendo a baila outros atores sociais. 

Este artigo tem por objetivo apontar a entrada dos bondes na cidade de Manaus como um 

novo meio de locomoção, através dos discursos que estabelecem o embelezamento da cidade, 

como forma de inserir a categoria de motorneiro na urbe, através de seu instrumento e 

concomitantemente local de trabalho. Buscar através de fontes, olhares diferenciados sobre 

as relações vividas entre esse trabalhador, consumidores, Governo e o prestador de serviços 

(Tramways). Refletindo sobre a nova dinâmica na cidade em crescimento, num espaço 

construído como local de trabalho e sociabilidade, que supre de certa forma uma demanda da 

urbe na locomoção de passageiros. Os bondes chegaram, e as pessoas acostumadas a transitar 

livres pelas ruas demoraram a se adaptar, sendo passageiros ou pedestres, a essa nova 

dinâmica de tráfego urbano, que foi se adensando junto aos veículos já existentes. E nesse 

emaranhado do progresso muitas vezes o bonde podia tornar-se uma arma fatal. Acidentes 

recorrentes que foram dados a registros em jornais, inquéritos policiais e processos criminais 

no decorrer dos anos de funcionamento deste meio de locomoção dão visibilidade, em certa 

medida, aos personagens da cidade. E desta feita vamos apresentar as mais variadas causas 

que levaram esses acidentes a acontecer com a riqueza de detalhes incorporados nos 

processos. 

Palavras-chave: Bondes, Motorneiros, Acidentes e cidade. 

 

 

SESSÃO 37 
HISTÓRIA DO TRABALHO E DA SAÚDE II 

Resumo: sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema “História do 

trabalho e da saúde” 

 

MELANCÓLICOS E HIPOCONDRÍACOS: TRABALHO INTELECTUAL E 

DOENÇA NO BRASIL DO SÉCULO XIX 

Rodrigo Camargo de Godoi (UNICAMP) 
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Resumo: Desde meados do século XIX, tratados médicos que circulavam no Império do Brasil, 

a exemplo do célebre "Dicionário de medicina popular" do Dr. Chernoviz, já demonstravam 

uma percepção bastante clara das especificidades do trabalho intelectual. Prevalecia então 

na medicina acadêmica brasileira uma concepção das moléstias em que fatores como a 

atividade profissional podiam ser determinantes no adoecimento dos indivíduos. Nessa 

perspectiva, Chernoviz dedicou um dos verbetes de seu "Dicionário" às “Profissões que 

exercem principalmente o espírito”, ou seja, à classe que, entre outros trabalhadores, 

acomodava os literatos, poetas, pintores, músicos e atores. Assim, se, em virtude do grau de 

força física que seu ofício demandava, os operários estavam sujeitos a fraturas, feridas, 

torceduras e mutilações, o trabalhador intelectual também podia perder a saúde. Doenças 

digestivas, prisão de ventre, hemorróidas, insônia, problemas nos olhos, além das afecções no 

sistema nervoso, como a hipocondria e a melancolia, podiam decorrer da fadiga a que estavam 

expostos os artistas e literatos. Baseando-se nas pesquisas de Anne C. Vila sobre a literatura 

e os literatos franceses do século XVIII, esta comunicação visitará a literatura médica 

brasileira do século XIX em busca das formulações em torno da sensibilidade artística como 

uma patologia, dado que incidia diretamente sobre a noção de trabalho articulada por 

escritores e jornalistas. 

Palavras-Chave: Trabalho intelectual, Medicina, Literatura. 

 

OS OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO NA 

FAZENDA DE SANTA CRUZ (1874-1881) 

Edite Moraes da Costa (UFRRJ) 

Resumo: A construção do Matadouro Público na Imperial Fazenda de Santa Cruz foi marcada 

por sucessivos distúrbios da ordem e acidentes ocorridos com os operários, eram sempre 

noticiados, mas a empreiteira não melhorava as técnicas para se evitar. Em 09 de janeiro de 

1876, alguns dos trabalhadores do novo Matadouro, estavam em atitude hostil à força 

pública, e dispostos a repelir qualquer agressão, não conseguindo o capataz conter sozinho. 

Foi preciso que o 2º delegado, Maldonado, ir até o local para conter. O trabalhador português 

João Gomes Ferreira morreu e o trabalhador José Fernandes Norberto ficou levemente ferido, 

em consequência do desmoronamento de uma barreira dos terrenos em que estavam 

construindo o novo Matadouro, no dia 09 de fevereiro de 1876. Já o trabalhador Domingos 

Novaes, português, morreu afogado no rio Itá, quando fora se banhar, no dia 1º de março. Os 

companheiros se esforçaram em salvá-lo, mas não conseguiram. Seu corpo só foi encontrado 

no dia 3 de março, já em estado de putrefação. Como a morte acidental, por desabamento de 

barro, do trabalhador José Antônio da Silva, de 22 anos, morador de Mangaratiba, publicado 

em 26 de janeiro de 1877. O infeliz episódio do liberto Felipe Santiago que morreu ao cair da 

carroça carregada de tijolos, e a carroça passou por cima do seu corpo, em 7 de fevereiro. A 

morte do espanhol Santiago Egreja, que caiu de uma altura de 12 metros no dia 7 de agosto 

de 1877. Tais notícias eram deveras recorrentes, o que mostrava a falta de segurança com os 

operários e no planejamento dos serviços. No dia 23 de setembro de 1877, vários 

trabalhadores do novo Matadouro, embriagados, travaram uma grande desordem no curato 

de Santa Cruz, causando um ferimento a tiro em Antonio de Azevedo. Esse episódio levou as 

autoridades a procederem diligências para se descobrir o autor do ferimento, e a acatarem as 

reclamações dos moradores e comerciantes, que pediam mais segurança e ordem no curato. 

A morte, em 29 de novembro de 1877, do trabalhador português João Pereira, de 26 anos, por 

desabamento de uma barreira nas obras do novo Matadouro. A redação do jornal Gazeta de 

Notícias pediu mais cuidado na direção dos trabalhos para evitarem tais desastres. O 

trabalhador José Alves Pedro e mais 131 trabalhadores do novo Matadouro, entraram com 

requerimento ao Ministro do Império, no dia 19 de setembro de 1878, pedindo para obrigarem 
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os empreiteiros a pagarem os seus salários, pois já estavam alguns meses sem receberem. 

Mas continuaram sem pagamento, além da dispensa do alojamento estar praticamente vazia, 

sem alimentos para os trabalhadores. Não foi feito o pagamento, e os trabalhadores, que 

haviam parado os trabalhos desde o dia 05 de setembro, estavam resolvidos a não 

continuarem no serviço enquanto não forem pagos os seus salários atrasados. Assim, ficaram 

as obras paralisadas durante 18 meses, até que se chegou a deliberação para que as obras 

fossem reiniciadas, sob a administração total da Câmara Municipal.  

Palavras-Chave: Operário. Matadouro. Economia. 

 

O CAFÉ E SEUS ASPECTOS MÉDICO-SOCIAIS, COLÔMBIA 1891-1953 

Oscar Gallo (Universidad Eafit) 

Resumo: Em 1891, Ramon V. Lanao fez sua tese “Endemias do clima do café” para obter o 

título de médico e cirurgião da Universidade Nacional da Colômbia. Lanao descreveu em seu 

trabalho, entre outras doenças, a malária, a disenteria e os vermes que afetavam os 

habitantes e trabalhadores das regiões onde era cultivado o café. Em 1953, Fernando Serpa 

Flórez, na tese “O cultivo de café na Colômbia e seus aspectos médico-sociais” para obter o 

título de médico e cirurgião da mesma universidade, analisou as doenças características das 

regiões de lavoura do café e incluiu também uma secção sobre legislação social para o setor 

produtivo. Durante a primeira metade do século XX o café se converteu, principalmente a 

partir da década de 1920, no dinamizador da economia colombiana. Na mesma época em que 

este produto se tornou o centro da economia de exportação agrícola, a Fundação Rockefeller 

começou na Colômbia uma campanha contra a ancilostomíase. No contexto da política 

nacional o período de 1910 até 1950 se destacou por um conjunto de reformas favoráveis aos 

trabalhadores: leis e decretos sobre acidentes de trabalho, doenças profissionais e segurança 

social. O artigo se propõe discutir as condições médicas e sociais dos trabalhadores das regiões 

produtoras de café com o intuito de aprofundar no conhecimento histórico da saúde dos 

trabalhadores camponeses e avançar no conhecimento das especificidades do processo de 

transição da assistência pública à previdência social nas regiões rurais. 

Palavras-Chave: Café; Trabalhadores; Previdência Social. 

 

 

TRABALHO E LOUCURA: INTERNOS DA COLÔNIA JULIANO 

MOREIRA, RIO DE JANEIRO (1930-1945) 

Anna Beatriz de Sá Almeida (Casa de Oswaldo Cruz/Fundação Oswaldo 

Cruz) 

Resumo: Analisamos a história de homens internados na Colônia Juliano Moreira (CJM) que 

apresentaram indícios em suas documentações de internações por doenças mentais 

relacionadas com o trabalho. A metodologia de trabalho foi o levantamento e seleção do grupo 

de internos analisando as principais fontes documentais: prontuários dos internos e as fichas 

de observação. No Brasil, foi durante o Governo de Vargas que o trabalho e o trabalhador 

foram sendo alvos de políticas públicas mais intensas na busca da construção da “nação”. Do 

indivíduo homem, provedor da família e cidadão ‐ trabalhador produtivo, se esperava que 

fosse um “respeitável” chefe de família, gozando de boa saúde e muito disciplinado, a base da 

construção nacional. Assim, qualquer desvio neste modelo, quer fosse por indisciplina ou 

esgotamento físico e mental decorrente das atividades e das condições de trabalho, tornava 

estes homens “desviantes” do projeto de nação e sociedade que se defendia naquele momento 

e, portanto, passíveis de serem considerados “loucos” e internados em instituições 

psiquiátricas para tratamento e recuperação. Apresentamos a seguir dois estudos de caso de 

que em função do trabalho perderam sua saúde mental em função do alcoolismo. Alfredo, 
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pardo, natural de Rio Preto, MG, nascido em 1909 e casado. Ingressou na CJM, aos 35 anos, 

em março de 1944. Informou ao médico ter “bebido um pouquinho”, quando ficou desatinado 

e foi detido. Apresentando tremor na língua e nos dedos, afirmou ser foguista e músico e “que 

por causa dessas funções, bebe quando trabalha”. Diagnosticado com alcoolismo crônico e 

psicose hetero-tóxicas. Orlando, branco, casado, ingressou na CJM com 34 anos, em fevereiro 

de 1932, apresentando tremor generalizado e estando muito assustado. Afirmava que seu 

alcoolismo resultara de problemas no trabalho e do desemprego. “Chegou às lágrimas e 

emoção ao narrar a sua história”. Inteligente e culto, informou ter sido guarda–livro e 

vendedor, com o que conseguiu atingir boa situação financeira. Habituado ao álcool nas 

refeições e quando em “farras”, ao ver seu trabalho improdutivo, entregou-se ao vício. Viveu 

com a ajuda dos irmãos que o convenceram a buscar ajuda médica. Estes casos nos permitem 

perceber o papel do trabalho no adoecimento mental destes homens, Doenças como o 

alcoolismo crônico (relacionado ao trabalho caracterizado pelo desejo frequente de consumir 

bebidas alcoólicas) ou episódios depressivos (desenvolvido por decepções sucessivas de 

trabalho frustrantes, exigências excessivas de desempenho geradas pelo excesso de 

competição e ameaças de perda do lugar na hierarquia da empresa e de demissão; situações 

de desemprego prolongado) foram importantes causas de afastamento do trabalho ao longo 

dos anos de 1930 a 1950. 

Palavras Chaves: História das Doenças do Trabalho, História Da Loucura, História do 

Trabalho. 

 

 

SESSÃO 38 
TRABALHADORES/AS, JUSTIÇA E LEI  

Resumo: sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema “trabalhadoras 

e trabalhadores, justiça e lei” 

 

DO IMAGINÁRIO DA VINGANÇA: O DISCURSO OCULTO DOS DIREITOS 

SOCIAIS 

Jormana Maria Pereira Araújo (UFC) 

Resumo: Este resumo trata da narrativa de um crime que aconteceu nos corredores da 

Fábrica Santa Cecília, em Fortaleza, e tem por objetivo realizar um exercício de interpretação 

histórica dos acontecimentos mais sensíveis do universo das relações de trabalho naquela 

fábrica têxtil. A tentativa de reconstruir o ocorrido percorre um caminho que parte das 

reflexões teóricas do historiador James Scott, quando chama por discurso oculto/discurso 

público uma arte da resistência entre os pobres, e que se torna explosiva em momentos de 

forte tensão, como fora o assassinato que será analisado. Se o crime é aqui entendido como 

discurso público, a apropriação do seu contrário (relacional), discurso oculto, torna-se 

fundamental para a interpretação do longo processo em que ele se desenvolve, bem como o 

entendimento de que se o crime em questão envolve dois indivíduos de classes sociais opostas, 

operário e patrão, tem-se nos seus fundamentos uma série de relações sociais que percorre 

um todo coletivo, cuja matriz se encontra no modo como esses sujeitos compreendiam as 

relações de trabalho no Estado do Ceará. Ao comprar ações da Fábrica Santa Cecília no início 

da década de 1950, o italiano Dante Bonorandi passa a vivenciar de perto os negócios, 

impondo uma série de mudanças que incomodaram bastante o operariado. Isso aconteceu 

porque a intensificação dos ritmos de trabalho e disciplina industriais, seguidos de aguda 

humilhação, tornaram-se sensíveis. São muitas as reclamações. Ameaças e adjetivos 

constantes também se reverberaram no cotidiano de uma escrita de denúncia, que incomodou 
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bastante, revelando os fortes embates de uma rotina árdua. Se as condições de trabalho na 

indústria têxtil nunca fora das melhores, elas ganham uma dimensão particular sob a 

presença de Dante Bonorandi. Roubo na produção, perseguição a operários considerados 

“velhos” e a operárias grávidas, corte de água para beber em pleno turno de trabalho – eis 

alguns aspectos reveladores de uma concepção de trabalho cuja experiência teimava em 

afirmar: “não aceitamos o regime de escravidão!”, ou mais precisamente, não aceitamos a 

internalização da lógica industrial. Entre as fontes utilizadas, jornais de vários matizes da 

chamada “grande imprensa” e o jornal comunista O Democrata, atas sindicais, papeleta de 

produção etc. Por metodologia, adota-se o campo da história social do trabalho, a fim de 

compreender o caso não como a resolução de uma instância pessoal, e sim como um 

enfrentamento do operariado em busca da implantação dos direitos trabalhistas. 

Palavras-Chave: Direitos, Discurso Oculto/Discurso Público, Operariado. 

 

CAIXA POSTAL 106, FÁBRICA BOA VIAGEM, SALVADOR (BA): LUGAR 

DE FALA DE UM OPERÁRIO 

Lucas Porto Marchesini Torres (Unicamp) 

Resumo: Em 1957 um furto na fábrica Boa Viagem, em Salvador, legou à pesquisa histórica 

valiosa amostra de seus trabalhadores e de suas relações. Quando vultosa soma de dinheiro 

foi furtada do seu escritório, gerentes e policiais investigaram a autoria do crime – quase 

todos suspeitos residiam na vila operária. O gerente do setor de pessoal suspeitou de um 

auxiliar de contabilidade e de um servente – dois dos três únicos negros que trabalhavam no 

escritório entre duas dezenas de brancos. Em paralelo, boatos de operários e operárias 

acusavam que o crime só poderia ser cometido por “gente de cima”, os “ratos de gravatas”, e 

apontavam “intimidades” entre o gerente e uma funcionária do escritório. Por sua vez, a 

polícia suspeitou do próprio gerente – classificado como branco. João Tarquínio, dono fábrica, 

disse à polícia que enquanto não fosse apurada a autoria do furto, suspeitaria de todos. 

Conforme depôs, o ele “teve conhecimento [do furto] por intermédio de outros diretores e de 

funcionários”, aparentemente alheio à boataria dos de baixo. Por fora da investigação policial 

e ao largo de suspeitas patronais, um operário registrou denúncia anônima na caixa postal 

da fábrica – que tem a peculiaridade de ser uma manifestação espontânea em um processo 

no qual o autor não figurava como parte. Dirigiu-se numa linha reta, vertical e quase frontal 

à maior autoridade que o operário parecia reconhecer: João Tarquínio. Ele revelou novos 

suspeitos e dilatou termos da acusação, apontando para gente de cima e também de baixo: 

“Zeca contino roba café (...) e vende no armazem (...) e é autor tambem do robo do dinheiro. 

Com o Luiz Carlos, e Veve e o nego da porta que eu não cei o nome”. Foi além: “Dia de domingo 

e feriado Zeca fica no escritorio com uma garrafa de caxasa e uma mulher fudendo ai em 

cima”. Explicou-se: “Não assino meu nome porqe não quero me meter em bolo mais (...) 

trabalho na ofisina”. Seu autor não dominava o português escrito, mas nem por isso inibiu-se 

no trato com o patrão – não fugiu do seu próprio palavreado, por exemplo. Protegeu-se no 

anonimato, mas não furtou-se de afirmar de onde escrevia para denunciar colegas: da oficina, 

local de valor na fábrica. Afastado dos de cima por motivos diversos, usou a caixa postal como 

expressivo lugar de fala. Suas palavras apresentam com riqueza de detalhes elementos 

componentes da classe operária de Salvador e a análise dessa fonte, acrescida pelo contexto 

que a cerca, permite algumas inferências sobre componentes gerais dessa classe, a serem 

desenvolvidas na Comunicação que aqui se apresenta: [1] classe social existe em constantes 

interações verticais e horizontais; [2] apresenta, simultaneamente, coesões e conflitos; [3] 

possui segmentações étnicas, de gênero, geracionais, de qualificação profissional, etc.; [4] não 

pode ser compreendida a partir de dicotomias apriorísticas (opressor x oprimido; patrões x 

empregados); [5] com frequência seus sujeitos falam por si e dispensam intermediações. 
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Palavras-Chave: Trabalhadores, Indústria Têxtil, Fontes Criminais.  

 

PROCESSOS TRABALHISTAS INDIVIDUAIS COMO FONTES PARA A 

HISTÓRIA SOCIAL DO TRABALHO NO BRASIL 

Patrícia Costa de Alcântara (UFRRJ) 

Resumo: O trabalho visa demonstrar o potencial do acervo do Tribunal Regional do Trabalho 

da 3ª Região para pesquisas na área de história do trabalho, com ênfase na potencialidade 

dos dissídios trabalhistas individuais. Tal documentação adquiriu visibilidade em pesquisas 

históricas recentemente e dentre o conjunto de fontes produzidas pelo judiciário trabalhista 

os processos individuais permanecem menos explorados que os coletivos. A exposição 

pretende problematizar os motivos da opção pelos dissídios coletivos em detrimento do uso 

dos dissídios individuais ao mesmo tempo em que busca evidenciar a potencialidade desses 

últimos para a análise das estratégias e ações individuais de trabalhadores frente à Justiça 

do Trabalho durante o Estado Novo. Acreditamos que essa documentação seja extremamente 

relevante para o estudo do lapso existente entre os projetos oficiais de regulação das relações 

de produção e o uso real que os sujeitos fazem na prática das instituições. 

Palavras-Chave: Justiça do Trabalho, Processos Trabalhistas, Relações de Trabalho. 

 

HISTÓRIA DAS MULHERES NA JUSTIÇA DO TRABALHO: UMA 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICAS 

Luana Schubert Ledermann (UFPel)  

Resumo: A presente comunicação parte da proposta de pesquisar e analisar as estratégias e 

lutas por direitos das mulheres trabalhadoras da Cia. Fiação e Tecidos de Pelotas, no período 

da década de 1950, entendendo-as como mulheres que, em relação ao seu contexto e meio 

social, são sujeitos ativos na busca dos seus direitos. Partindo disso, os processos trabalhistas 

do Acervo da Justiça do Trabalho da Junta de Conciliação e Julgamento de Pelotas, que está 

inserido no Núcleo de Documentação Histórica da Universidade Federal de Pelotas 

(NDH/UFPel), são fontes que possibilitam o acesso da relação mútua entre a fábrica e as 

trabalhadoras, demonstrando seus conflitos e suas resoluções. Parte-se da hipótese de que 

não há apenas conflitos gerados por questões trabalhistas, mas também de gênero, visto que 

as mulheres enfrentaram, além da exploração de classe, problemas decorrentes da 

desigualdade no mundo do trabalho em relação aos homens, relacionados, portanto, à questão 

de gênero. Compreender o papel que é dado às mulheres simplesmente pelo sexo e gênero é 

entender como as mulheres são afetadas diante desta desigualdade. Isso perpassa desde o 

local de trabalho, o lar, suas relações e como a história tem sido escrita. Além disso, a divisão 

sexual do trabalho define através do sexo e do gênero o papel que a cada um lhes é dado. No 

caso das mulheres, era do seu encargo os trabalhos referentes ao cuidado, ao lar. Por isso, 

profissões como enfermeiras, cozinheiras, costureiras, sempre foram consideradas femininas 

ou “serviço de mulher”. Diante disso, na Fábrica Cia. Fiação e Tecidos de Pelotas as relações 

não poderiam ser diferentes. Por ser uma fábrica têxtil, a maioria da sua mão de obra era de 

mulheres e crianças. A Fábrica foi fundada em 1908 e fechou as portas em 1974, quando 

entrou em falência. Sendo assim, a partir de processos plúrimos das trabalhadoras da Cia. 

Fiação e Tecidos de Pelotas pretende-se analisar o que estava em jogo nesses processos de 

mulheres, as formas e significados das violências físicas ou moral perceptíveis nas fontes, 

suas lutas e estratégias ao entrar coletivamente com a reclamação. Esta pesquisa está em 

fase inicial de realização e a comunicação pretende trazer uma revisão bibliográfica, ou seja, 

o fio condutor da pesquisa, a fim de se pensar as discussões teóricas e metodológicas do 

trabalho. Portanto, propõe-se explorar trabalhos já realizados sobre a Cia. Fiação e Tecidos 
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de Pelotas, bem como de outras indústrias têxteis e suas relações com a mão de obra feminina. 

Além disso, trabalhos envolvendo a Justiça do Trabalho e sua contribuição para se pensar a 

luta por direitos da classe trabalhadora.  

Palavras-Chave: Trabalho, Mulheres, Justiça do Trabalho. 

 

 

SESSÃO 39 
TRABALHADORES/AS, JUSTIÇA E LEI II 

Resumo: sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema “Trabalhadores 

e trabalhadoras, justiça e lei” 

 

“REALIDADE VORAZ”: TRABALHADORES E TRABALHADORAS 

BANCÁRIAS E TERCEIRIZADAS FRENTE A REESTRUTURAÇÃO 

PRODUTIVA E A FLEXIBILIZAÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS 

(FLORIANÓPOLIS, DÉCADA DE 1990) 

Conrado de Oliveira e Silva (UFSC) 

Resumo: Nesta pesquisa buscamos compreender e analisar como trabalhadores e 

trabalhadoras de bancos públicos e empresas terceirizadas vinculadas a estes experienciaram 

o processo de privatização do sistema financeiro público, a reestruturação das lógicas e 

práticas de trabalho no novo capitalismo flexível, a flexibilização das legislações trabalhistas 

e a precarização das relações de trabalho, no Brasil, e mais especificamente em 

Florianópolis/SC, durante a década neoliberal de 1990. Utilizando como fonte histórica 

processo trabalhistas, sobre guarda do Arquivo Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 

12ª Região, buscamos compreender e analisar como trabalhadores e trabalhadoras direta ou 

indiretamente contratadas por bancos públicos na Grande Florianópolis utilizaram a Justiça 

do Trabalho como uma das suas diversas formas de resistência e contestação às políticas 

neoliberais de desmanche do Estado, da flexibilização de direitos e garantias trabalhistas, e 

o aumento de formas de contratação precárias e temporárias, como a terceirização. Através 

dos relatos de suas experiências de trabalho e das demandas pelo reconhecimento e conquista 

de direitos trabalhistas frente a Justiça do Trabalho buscamos compreender como estes e 

estas trabalhadoras experienciaram estes processos históricos, ainda muito presentes sobre 

a forma da Reforma Trabalhista e da lei da terceirização recentemente aprovadas que tornam 

legais as políticas precarizadoras e flexibilizadoras das relações de trabalho as quais os 

trabalhadores e trabalhadoras e os movimentos sociais e sindicais buscaram resistir durante 

a década de 1990. 

Palavras-Chave: Processos Trabalhistas, Reestruturação Produtiva, Flexibilização De 

Direitos. 

 

O TRABALHO IMIGRANTE E A ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA NA 

INDÚSTRIA TÊXTIL PAULISTA (2010-2017): NOTAS DE PESQUISA 

Lorena Fernanda de Oliveira Silva (UFPR) 

Resumo: A partir da crise econômica dos anos 1970, o modo de produção capitalista passou 

por grandes mudanças. Buscando superar a rigidez desenhada a partir do modelo fordista 

keynesiano, David Harvey afirma que o conceito basilar para entender essa mudança foi o da 

flexibilidade, tanto no que diz respeito a conquista de mercado, investimentos de capitais, 

como também nas relações trabalhistas. Houve um grande impacto no setor industrial, que 

passou a se reorganizar em pequenos espaços fabris, domésticos, sustentado por relações 
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paternalistas. Nesse cenário de flexibilização, o fenômeno do trabalho forçado – chamado no 

Brasil de diferentes maneiras, como trabalho em condição análoga a de escravo e escravidão 

contemporânea - começou a se multiplicar. O trabalho forçado no Brasil começou a ser 

denunciado na década de 1970 pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) na região do norte 

brasileiro. Durante as três décadas finais do século XX, as denúncias se concentraram 

sobretudo no meio rural. A partir do século XXI elas passam a ser registradas também no 

meio urbano, e nesse caso se concentram sobretudo na indústria têxtil paulista. Desde de 

2010 o Ministério do Trabalho tem registrado formas de escravidão contemporânea na 

indústria têxtil paulista, resgatando principalmente imigrantes. A partir desta breve 

apresentação e buscando problematizar tais questões, minha pesquisa de mestrado em 

História na UFPR tem como objetivo principal justamente analisar as relações entre vida e 

trabalho do imigrante boliviano nas oficinas de costura autuadas por registrarem formas de 

trabalho análogo ao de escravo. O objetivo desta comunicação é trazer a debate e pôr em 

diálogo algumas considerações mais aprofundadas sobre esta pesquisa, que está em fase 

inicial. O recorte está situado na cidade de São Paulo, entre 2010 e 2017, e as fontes são os 

relatórios de fiscalização das inspeções realizadas no período. Trabalho com duas principais 

hipóteses: a primeira, que a atual organização do trabalho exclui permanentemente alguns 

sujeitos, colocando-os à margem da cadeia produtiva e com pouca possibilidade de negociar 

melhores condições de trabalho. A segunda, que a escravidão contemporânea em São Paulo é 

uma exploração voltada ao imigrante. Em uma análise prévia das fontes, pude observar que 

algumas oficinas de costura possuíam brasileiros e imigrantes. Aos brasileiros eram 

concedidos todos os direitos previstos na legislação trabalhista, enquanto os imigrantes 

estavam em condição de escravidão. Tratam-se, portanto, de indícios que me levam a levantar 

como hipótese de pesquisa e problema a ser debatido nesta comunicação que a escravidão 

contemporânea na indústria têxtil de São Paulo é uma exploração direcionada ao imigrante 

e se sustenta na sua fragilidade social. Esta pesquisa de mestrado em História busca, 

portanto, estabelecer as relações entre a conjuntura econômica e a vida dentro das oficinas 

de costura, compreendendo o trabalhador imigrante como um sujeito histórico. 

Palavras-Chave: Escravidão Contemporânea, Trabalho Imigrante, Indústria Têxtil. 

 

EXPERIÊNCIAS DE TRABALHADORAS E TRABALHADORAS RURAIS 

NA JUSTIÇA DO TRABALHO (LAGES-SC, 1965-1980) 

Marcos Alberto Rambo (UFSC) 

Resumo: O presente trabalho expõe os resultados parciais de uma investigação acerca das 

experiências de trabalhadoras e trabalhadores rurais que recorreram à Justiça do Trabalho, 

na Junta de Conciliação e Julgamento de Lages, entre 1965 e 1980. Tal pesquisa recorre ao 

acervo de ações trabalhistas da referida junta, disponibilizado pelo Setor de Memória 

Institucional do TRT 12, com sede em Florianópolis-SC. Busca-se compreender o processo de 

criação de uma legislação trabalhista para o meio rural no Brasil, bem como os obstáculos a 

sua efetiva implementação. Evidencia-se como a grande maioria dos homens e mulheres que 

ajuizaram ações não possuía um contrato de trabalho formal, e lhes eram negados a maior 

parte dos direitos assegurados por lei. Parte-se de categorias presentes nas falas dos sujeitos 

sociais, como “moradores”, “diaristas” e “ajudantes”, para compreender as diferentes 

experiências do trabalho rural, bem como as diferentes formas como os direitos trabalhistas 

eram desrespeitados em cada um desses casos. O trabalho discorre sobre as experiências e as 

agências dos sujeitos, acessadas por meio das ações trabalhistas, frente às transformações 

sociais decorridas do advento da atividade madeireira, da migração do campo para a cidade 

e da chamada “modernização” da agricultura e da pecuária leiteira. A pesquisa busca 

ressaltar a importância e a fecundidade das fontes da Justiça do Trabalho para a escrita da 
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História, visando estimular novas pesquisas no acervo da Memória do TRT 12, bem como 

contribuir para os estudos acerca da História Social do Trabalho no Brasil e em Santa 

Catarina. 

Palavras-Chave: Trabalhadores rurais, Justiça do Trabalho, Santa Catarina. 

 

DEFINIÇÕES DE TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO NOS 

DEBATES DE REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO 

(1990-2003) 

Nauber Gavski da Silva (UNICAMP) 

Resumo: Com esta comunicação proponho apresentar os resultados de uma pesquisa sobre as 

definições de trabalho escravo utilizadas por alguns sujeitos entre o início dos anos 1990 e 

2003, quando contribuíram para a atualização de artigos do Código Penal envolvendo o 

aliciamento de trabalhadores e o trabalho análogo ao de escravo no Brasil. Setores da Igreja 

Católica aliados a movimentos e organizações sociais, sobretudo do campo, como a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), denunciavam a 

“escravidão” das relações de trabalho em várias partes do país desde a década de 1970. Mas 

foi apenas a partir da década de 1990 que iniciaram importante mobilização de entidades 

internacionais, como a Organização Internacional do Trabalho e a Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, para pressionar o Estado 

brasileiro a reconhecer e combater aquelas práticas. O resultado foi a ativação de um debate 

realizado entre diversas autoridades nacionais quanto à melhor forma de caracterizar e 

eliminar o trabalho escravo. Além da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e da CONTAG, 

também tomaram parte na elaboração de projetos de alteração da lei alguns deputados da 

Câmara, procuradores do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho, 

além de representantes do Executivo. Desse modo, quando fitamos as primeiras propostas de 

definição de trabalho escravo, emitidas por entidades como CPT e CONTAG, e os resultados 

das mudanças no Código Penal brasileiro ocorridas em 1998 e em 2003, observamos que 

ocorreram significativas mudanças tanto na forma de definir trabalho escravo e situações 

aproximadas como nos mecanismos sugeridos para punição de infratores. Por meio da análise 

das propostas iniciais de diversas entidades, bem como da tramitação e dos debates que 

levaram à aprovação parlamentar de projetos de lei envolvendo o trabalho escravo 

contemporâneo no Brasil, buscamos apresentar um quadro mais complexo para explicar a 

forma assumida pelos artigos modificados no Código Penal. A análise desse processo permite 

vislumbrarmos as diversas posturas assumidas pelos envolvidos com o combate ao trabalho 

escravo a partir do final dos anos 1990 e sobretudo após 2003. A hipótese é que o gradual 

processo de elaboração dos textos legais foi refém da influência de uma multiplicidade de 

sujeitos com perspectivas sobre trabalho escravo e com objetivos políticos diversos, por vezes 

por eles apresentados como meramente “técnicos”. Essa ausência de consenso quanto à 

definição foi identificada pela bibliografia que analisa as posturas de juízes, procuradores e 

auditores-fiscais do trabalho. Ela observa como eles usualmente manifestam-se de forma 

ambígua diante de situações nas quais são obrigados a descrever relações de trabalho em que 

a submissão a condições análogas à de escravo esteja em jogo, mesmo após as mudanças 

legais. 

Palavras-Chave: Trabalho Escravo Contemporâneo; Legislação; Debate Político. 

 

A ECONOMIA E O TRABALHO NOS ANOS 1990: O PARADIGMA 

NEOLIBERAL NO BRASIL 

Márcia Naiar Cerdote Pedroso (UFSM) 
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Resumo: As últimas décadas do Século XX no Brasil representaram um período de 

efervescência econômica, política e social que impactaram de forma ampla e aguda sobre a 

economia, o trabalho, o emprego e a vida em sociedade. O modelo desenvolvimentista, que 

promoveu o crescimento da economia desde os anos 1930, entra em crise no início dos anos 

1980 com a explosão da dívida externa. Naquele contexto, sob a necessidade de aumentos de 

produtividade, é que surgem os primeiros impulsos da reestruturação produtiva no Brasil. 

Esse processo ganhará maior dimensão ao longo da década de 1990, com a ascensão do modelo 

de desenvolvimento neoliberal. Tal modelo de desenvolvimento obtinha como alicerce a 

liberalização/desregulação financeira e retirada do Estado na condução de políticas 

econômicas; globalização dos mercados; desregulamentação da economia e das leis 

trabalhistas. Diante de um cenário de amplo processo de reformas econômicas e sociais é que 

se aprofunda a sistematização das novas formas de organização do trabalho e da produção, 

inspiradas na produção enxuta, toyotista e flexível. A nova dinâmica produtiva ocasionou 

uma intensa e profunda remodelação dos setores produtivos da economia, levando o 

empresariado e a indústria, como um todo, a se deparar e reagir às novas exigências impostas 

pelo novo modelo de desenvolvimento e pela nova lógica produtiva. Nesse sentido, a presente 

pesquisa objetiva analisar a repercussão das estratégias de inovações produtivas sobre as 

condições do trabalho e do emprego, tendo como referência um mercado de trabalho marcado 

por características históricas de um quadro de escassez do trabalho de qualidade, de baixos 

salários, alta rotatividade e ocupações de emprego precário. Para tanto, ampara-se no método 

dialético visando a compreensão das inter-relações entre as transformações econômicas, 

sociais e políticas do final do Século XX no Brasil. A conturbação econômico-social 

desencadeiam mutações no interior dos modelos de produção e trabalho, aos quais 

desenvolvem um contraditório jogo de forças entre as novas e velhas formas assumidas, onde 

se explicita uma mesclagem dos antigos moldes produtivos (tayloristas/fordistas) com os 

novos moldes da produção e do trabalho flexível. De antemão, os principais resultados do 

modelo de desenvolvimento e produção implementados podem ser observados pela baixa taxa 

de crescimento do PIB; aumentos da taxa de desemprego; evolução do nível de informalização 

das ocupações, com o declínio do segmento organizado do trabalho; flexibilização da legislação 

trabalhista; aumentos da rotatividade e intensificação do trabalho; e a compressão e corrosão 

do salário mínimo. 

Palavras-Chave: Reestruturação produtiva; Toyotismo; Produção flexível; Neoliberalismo. 

 

SESSÃO 40 
DEBATES SOBRE A CONDIÇÃO DO TRABALHO NA 

CONTEMPORANEIDADE I 

Resumo: sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema “condição do 

trabalho na contemporaneidade” 

 

O MODELO DE FLEXÍVEL DE PRODUÇÃO E A COMUNICAÇÃO 

ORGANIZACIONAL: UMA PROPOSTA DE PROBLEMATIZAÇÃO 

Cássia Aparecida Lopes da Silva (UFRGS) 

Resumo: Reflete-se sobre os processos de comunicação organizacional inerentes ao mundo do 

trabalho no contexto da produção flexível. Sabe-se que, no Brasil, a necessidade das 

organizações (ou seja, empresas públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos) se 

comunicarem com seus trabalhadores ganha destaque a partir de 1950, em consequência dos 

esforços de industrialização empreendidos pelo governo e pela classe empresarial. Neste 
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sentido, a pesquisa de Rebechi (2015) junto aos arquivos do Instituto de Organização Racional 

do Trabalho (IDORT) aponta a divulgação das relações públicas “dentro do propósito da 

racionalização do trabalho, aliando o uso da comunicação que essa atividade propunha aos 

princípios da Organização Científica do Trabalho” (2015, p. 20). Porém, ciente dessas práticas 

de comunicação disciplinares e funcionalistas das organizações, têm-se como fundamento a 

noção de comunicação organizacional de Baldissera (2008, p. 169), compreendida como 

“processo de construção e disputa de sentidos no âmbito das relações organizacionais” e que 

não se resume às ações planejadas e controladas pelas organizações, pois também contém as 

relações de comunicação que envolvem os públicos, sejam essas relações intermediadas por 

ou à revelia organizações. Entende-se que – ao contrário do taylorismo e do fordismo – o 

modelo flexível de produção (HOLZMANN, 2015) valoriza a comunicação entre os 

trabalhadores, posto que os empregados devem atuar em equipes autogestionadas e 

participar de decisões sobre a produção (ANTUNES, 1995), o que pressupõe a comunicação 

entre os trabalhadores como vital para que a produção se efetive de forma adequada. Além 

disso, a ênfase dada pelas organizações à participação e às habilidades de comunicação 

interpessoal dos trabalhadores (ABERJE, 2012) tende a evidenciar que os fluxos informativos 

imprescindíveis para que a produção se efetive se deslocam dos documentos para os processos 

de comunicação entre os trabalhadores. 

Fígaro (2005) em crítica aos meios de comunicação de empresas destinados aos trabalhadores 

(como jornal interno, mural, etc.) alerta que o modelo flexível de produção, pressupõe uma 

“base discursivo ideológica” do capital capaz de cativar o trabalhador para aceitar a constante 

mudança; absorver e praticar novas formas de produzir; introjetar a cultura da qualidade 

total e da eterna otimização de processos, de recursos, de tempo, de lucros. Contudo, busca-

se refletir sobre a potência dessa base discursivo ideológica do capital em influenciar 

processos de comunicação que ocorrem no âmbito do trabalho sem a interferência direta das 

organizações, ou seja, os processos de comunicação entre os trabalhadores. Assim, propõe-se 

problematizar sobre se, e como, as organizações procuram direcionar os processos de 

comunicação realizados entre os trabalhadores no contexto do trabalho. 

Palavras-Chave: Modelo flexível de produção, Comunicação organizacional, Comunicação 

entre trabalhadores. 

 

REFORMAS TRABALHISTAS: A OFENSIVA NEOLIBERAL SOBRE AS 

CONDIÇÕES DE TRABALHO NA AMÉRICA LATINA 

Solange Emilene Berwig (PUCRS) 

Resumo: As desigualdades do mundo do trabalho se expressam sob diferentes prismas. Tendo 

como pano de fundo a organização do trabalho sob a égide do capital, este estudo desenvolve 

uma abordagem sobre o mercado de trabalho e as desigualdades de inserção no trabalho entre 

homens e mulheres no Chile. Este texto é parte componente da experiência de estudo 

realizada no segundo semestre de 2017, na Universidad de Artes y Ciencias Sociales – 

UARCIS, do Chile. Trata-se de uma pesquisa documental e bibliográfica de caráter 

qualitativo, orientada sob o método dialético crítico. Os dados do estudo apontam para um 

mercado de trabalho desprotegido e informal, onde prevalecem as regras de flexibilização dos 

direitos do trabalho desde a reforma laboral de 1979. Destaca-se ainda que neste cenário de 

fragilização e flexibilização das condições trabalhistas, as mulheres trabalhadoras são as 

mais afetadas, já que as estatísticas demonstram que as mulheres têm os menores salários, 

maior índice de informalidade, além de ser o grupo com as menores aposentadorias. Alguns 

movimentos para a construção de igualdade de condições têm sido realizados, no entanto sem 

respostas significativas até o momento. O cenário de avanço dos processos de flexibilização 
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das condições trabalhistas, reforçada pela atual reforma trabalhista aprovada em 2016, não 

favorece em nada para a alteração desta realidade.  

Palavras-Chave: Mulheres trabalhadoras; Trabalho; Desigualdade de Gênero. 

 

TRABALHO E JUSTIÇA SOCIAL NO BRASIL DA CONSTITUIÇÃO 

CIDADÃ: DISCURSO JURÍDICO SOBRE POLÍTICA URBANA E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Adriano Ruschel Marinho (UFRGS) 

Resumo: Trata-se de tematizar as tensões entre política econômica e política social à luz da 

Constituição Federal do Brasil de 1988, seja porque embasa o ordenamento jurídico vigente, 

seja porque representa a transição da ditadura à democracia formal com notório avanço na 

conquista de direitos. O objeto envolve os sentidos atribuídos ao trabalho e à justiça social no 

ambiente acadêmico de formação jurídica. É relevante porque trabalho e justiça social são os 

únicos termos que se repetem na distinção constitucional dos princípios e fins das ordens 

econômica e social, dentro das quais se inserem a política urbana e a assistência social, 

cabendo ao operador de direito interpretá-los em litígios judiciais, propostas legislativas e 

decisões administrativas. Formulou-se o problema de verificar em que medida os sentidos do 

trabalho e da justiça social convergem ou divergem na composição de um discurso específico 

do meio jurídico sobre os necessários vínculos entre economia e sociedade. Buscou-se mapear 

o campo discursivo predominante nos últimos doze anos entre estudiosos do direito brasileiro, 

mediante publicações dedicadas à reprodução do conhecimento jurídico sob a forma de teses, 

dissertações, artigos e livros didáticos, com base em palavras-chave extraídas da própria 

constituição federal. Os achados refletem um discurso hegemônico sim, mas não absoluto. A 

crítica reside no descompasso entre a força programática da norma e a fraqueza de seus 

efeitos práticos perante a globalização e o neoliberalismo, bem como no frágil compromisso 

da economia do século XXI com ideais de trabalho e justiça social fixados no século XX por 

influência da doutrina social católica e da resistência operária à revolução industrial durante 

o século XIX. O campo estudado revelou-se mais convergente quanto às correlações entre 

trabalho e justiça social como princípios e fins das políticas públicas, mas bem menos 

convergente no tocante às avaliações da efetividade constitucional perante imperativos 

econômicos que sobrepujam demandas sociais, levando muitos a erguer bandeiras contrárias, 

seja pela desregulamentação do trabalho para desenvolver a produção, seja pelo compromisso 

com a justiça social para radicalizar a democracia. A pesquisa consiste em um estudo 

exploratório de apoio a uma investigação maior que objetiva a análise das relações entre 

governamentalidade e subjetividade no campo conflagrado das ocupações para fins de 

moradia, regulando-se os sentidos do trabalho e da justiça social precisamente enquanto 

operadores das práticas e indicadores dos impactos da política urbana e da assistência social. 

Palavras-Chave: Trabalho, Justiça Social, Discurso Jurídico. 

 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NA ÁREA DE SAÚDE DO TRABALHADOR 

Marcela Haupt Bessil (Ministério da Saúde) 

Resumo: O presente trabalho busca trazer a experiência da realização avaliação psicológicas 

realizadas por solicitação do setor de perícia do SIASS (Subsistema Integrado de Atenção a 

Saúde do Servidor Público Federal). Na psicologia tem-se o entendimento de que a perícia é 

um modo de se fornecer provas para o juízo que analisa um caso concreto. Ela difere-se de 

outros meios de prova, principalmente por ser uma prova produzida por um especialista, no 

caso o psicólogo. O estabelecimento do nexo causal entre certas condições de trabalho e a 

emergência de transtornos mentais específicos ainda parece ser o motivo do encaminhamento 
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para a avaliação psicológica, bem como se a atual condição psicológica do indivíduo interfere 

ou não na sua atuação profissional. O campo da Saúde Mental e Trabalho tem sido bastante 

estudado, contudo as repercussões do mundo do trabalho na saúde do indivíduo e suas 

consequências ainda são pouco abordadas. Essa reflexão é feita no âmbito da justiça do 

trabalho e nas perícias por licença saúde do trabalhador. Para o Judiciário ou a Perícia o 

fundamental para que uma lesão ou perturbação funcional venha a ser caracterizada como 

"de trabalho" é preciso que se prove o referido "nexo causal". A lei quer dizer que entre o 

evento (acidente ou doença) e a morte, perda ou redução, se tenha uma trajetória de causa e 

efeito. E é nesse momento que encontramos as dificuldades sobre a questão da Saúde Mental 

e Trabalho: são confusos e mal determinados os nexos causais de qualquer doença mental. É 

importante ressaltar que todas as doenças se dão de forma única e singular, e que por causa 

disso muitas vezes não conseguimos explicar de forma coletiva. O que pode gerar sofrimento 

para um trabalhador pode não gerar no colega que desempenha a mesma atividade. 

Palavras-Chave: Saúde do Trabalhador, Avaliação Psicológica, Saúde Mental e Trabalho. 

 

 

SESSÃO 41 
DEBATES SOBRE A CONDIÇÃO DO TRABALHO NA 

CONTEMPORANEIDADE II 

Resumo: sessão composta por comunicações individuais envolvendo o tema “condição do 

trabalho na contemporaneidade”. 

 

A CENTRALIDADE DO TRABALHO NA VIDA DE PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE COM ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL 

Caroline Maria Nunes/ Karine Vanessa Perez (Pesquisadoras independentes) 

Resumo: Esta é uma pesquisa em co-autoria que tem como propósito apresentar o trabalho 

como papel central na vida de profissionais de saúde com ensino superior na cidade de Santa 

Cruz do Sul, sendo este fonte de prazer e sofrimento. De acordo com Cardoso (2011), o 

trabalho sempre ocupou um lugar central, desde a formação e o desenvolvimento do 

pensamento sociológico. Na medida em que a sociedade ocidental, transformada pela 

revolução industrial e pelo capitalismo foram se desenvolvendo, o trabalho passou a ser fonte 

de mercadoria e o recurso para a geração de valor para o processo de acumulação capitalista. 

Assim sendo, torna-se indiscutível que o trabalho ocupa um lugar central na vida de quem o 

realiza. Dessa maneira, constatou-se que os participantes desta pesquisa se identificam 

através da atividade que executam e se subjetivam pelo trabalho, não conseguindo se 

reconhecerem para além disso. O trabalho demonstra consumir grande parte da vida destes 

trabalhadores subjetivando-os à partir do mesmo, sendo possível identificar a atividade 

laboral como uma das atividades mais importantes na vida de tais profissionais que a colocam 

acima de qualquer outra. Por ter essa centralidade, muitas vezes não percebem outras formas 

de se constituírem e de se reconhecerem, ocasionando o sofrimento quando deixam de 

trabalhar. Desse modo, a pesquisa iniciou-se por meio da revisão bibliográfica e da 

aproximação com o campo de pesquisa. Possui como embasamento metodológico a 

Psicodinâmica do Trabalho (DEJOURS, 2008) strictu sensu a partir de uma adaptação, no 

qual, utilizou-se entrevistas individuais semi estruturadas através da metodologia da Bola 

de Neve para o levantamento de informações. Compuseram a pesquisa nove participantes da 

saúde com ensino superior completo, moradores do município de Santa Cruz do Sul - RS. A 

interpretação e análise do material foi fundamentada na Psicodinâmica do Trabalho, que tem 

se voltado para analisar a constituição do sofrimento mental a partir da percepção dos 
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próprios trabalhadores. Este tipo de clínica do trabalho, estuda as vinculações entre este 

sofrimento e a organização do trabalho, examinando também as dinâmicas pelas quais se 

constroem sistemas coletivos de defesa e de compromisso ético nos locais de trabalho 

(SELIGMANN-SILVA, 1994). Como resultados, as pesquisadoras perceberam que o trabalho 

por ocupar lugar central na vida dos profissionais de saúde, tais profissionais prosseguem 

com jornadas exaustivas no qual sentem-se desanimados para utilizarem o tempo livre com 

atividades de lazer nas quais gostariam de realizar, justamente porque este tempo “livre” é 

destinado para o trabalho extra que expande-se para além do espaço físico da organização de 

trabalho. Neste sentido, os profissionais de saúde por não obterem um tempo de descanso e 

relaxamento, desenvolvem diversos impactos negativos em suas saúdes, sendo o corpo alvo 

para a manifestação de adoecimentos.  

Palavras-Chave: Profissionais De Saúde, Centralidade Do Trabalho, Psicodinâmica Do 

Trabalho. 

 

 

TRABALHO E APOSENTADORIA: O SENTIDO DO TRABALHO NA VIDA 

DOS PROFESSORES APOSENTADOS QUE PERMANECEM NA 

ATIVIDADE DOCENTE 

Janaína Schultz (Pesquisadora independente) 

Resumo: Esta pesquisa teve como propósito compreender os fatores que influenciam na 

permanência de professores aposentados na atividade docente. Os participantes da 

respectiva pesquisa foram profissionais de escolas públicas de educação, de uma cidade a qual 

faz parte da região Centro-Serra localizada, portanto, no estado do Rio Grande do Sul. Ao que 

se refere a educação, esta tem se apresentado bastante complexa, multiculturalista, fazendo 

com que o professor tenha uma exigência de conhecimento polivalente e permanente frente 

ao que se depara no seu cotidiano de atuação. Ora satisfação e bem-estar, ora desconfortos e 

desgastes. Contudo, embora o trabalho tenha na sua constituição estas especificidades, 

alguns profissionais da categoria docente que se encontram em processo de aposentadoria, 

ou vivência já na mesma, não veem em tal etapa uma possibilidade de interrupção da vida 

profissional. Toda a pesquisa foi fundamentada de acordo com os pressupostos teóricos e 

metodológicos da Psicodinâmica do Trabalho, a partir de uma adaptação. Dentre algumas 

das características desta última estão: favorecer a fala e a escuta, mais necessariamente a 

coletiva, pondo o trabalho em análise. Os participantes da pesquisa somaram um total de 8 

trabalhadores docentes que permanecem na atividade, embora já estejam aposentados. Desse 

modo, foi possível verificar como se dá o processo de trabalho para os professores aposentados, 

bem como as trajetórias de vida. É interessante mencionar que muitas das trajetórias não 

tiveram planejamento, tampouco foram desejadas inicialmente. Sendo assim, para que se 

tornassem professores foi necessária uma ressignificação, a qual perpassou todo este decurso, 

onde as vivências, o reconhecimento social e o olhar positivo do outro sobre o fazer dos mesmos 

no contexto laboral se fizeram componentes importantes e motivacionais para a permanência. 

Outro aspecto diz respeito a centralidade do trabalho na vida destes trabalhadores, assim 

como a identificação e o sentido proporcionado pela atividade. Além disso, observou-se que a 

aposentadoria não está necessariamente ligada a velhice, mas sim com o fato de serem e 

sentirem-se úteis, ou ainda, de produzirem. Em face disso, percebeu-se que muito além da 

atividade fim, o que atravessa a permanência dos mesmos no contexto laboral está 

relacionada com o dever e compromisso social para com aqueles que compõe este meio. E, por 

fim, um último fato a ser exposto é o das relações estabelecidas com os colegas e alunos não 

só no sentido profissional, mas também pessoal. O contexto laboral acaba por configurar-se 

como espaço que proporciona encontros, ao mesmo tempo refúgio. 
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Palavras-Chave: Trabalho docente, Aposentadoria, Psicodinâmica do Trabalho. 

 

TRABALHO DOCENTE NA UFG E UEG ENTRE 2012-2016: 

PRECARIZACÃO DE CONDIÇÕES E RELAÇÕES SOCIAIS DE 

TRABALHO E CRESCIMENTO DE EXPERIÊNCIAS DE MAL-

ESTAR/SOFRIMENTO E DE ADOECIMENTO 

Edmar Aparecido De Barra E Lopes (UFG) 

Resumo: A presente pesquisa (em curso), esta dividida em dois momentos. O tem como 

objetivo construir trajetórias através de dados agrupados com base no levantamento 

quantitativo da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 

com a Saúde (CID-10), a partir de afastamentos por motivo de saúde de professores(as) da 

UFG e UEG, entre 2012-2016, e estratificadas segundo as seguintes variáveis: a) sexo; b) 

idade; c) vínculo de trabalho (bolsista, temporário ou efetivo); d) tempo de trabalho na 

instituição; e) regime de trabalho; e) grande área do conhecimento/CNPq; f) titulação; e) 

formas de participação (movimentos sociais, sindicatos, dirigentes de partidos, associações 

profissionais e/ou científicas, etc. Num segundo momento, procuraremos com base em dados 

qualitativos (entrevistas com professores e professoras destas IES, com base na história oral), 

conferir visibilidade às experiências destes professores(as), com o objetivo de compreender 

não só a forma como estes sujeitos vivenciam cotidianamente as principais as formas 

registradas de adoecimento relacionadas ao exercício do ofício docente num contexto de 

precarização e intensificação do mesmo do mesmo, mas também as formam como 

experimentam situações de mal-estar e/ou sofrimento não registradas quantitativamente e 

ainda, as formas de resistências cotidianas às mesmas. 

Palavras-Chave: Precarização, Trabalho docente, Adoecimento.  

 

PROFESSORA OU TIA? O RECONHECIMENTO DO TRABALHO 

DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

Daniela Fischer (Pesquisadora independente) 

Resumo: O trabalho é uma atividade muito importante para a construção da nossa 

identidade. Nas relações, o olhar do outro remete a experiências subjetivas, de modo que isso 

se traduz em reconhecimento. Com isso, percebemos o quanto o trabalho é determinante no 

processo saúde-doença, subjetivando o ser humano, especialmente a partir dinâmica entre 

prazer e sofrimento. O que vai diferenciar como será essa experiência de um sujeito para o 

outro é como cada um a significa e a ressignifica, pois ocorre de maneira singular. O fator da 

visibilidade tem importante contribuição em termos psicossociais, no que se refere ao 

processo saúde-doença das pessoas e na construção de si. O aspecto relacionado ao 

reconhecimento é fundamental para o trabalhador, inclusive para a consolidação de sua 

identidade. Dessa maneira, esta pesquisa tem como objetivo compreender de que modo o 

reconhecimento do trabalho docente na educação infantil interfere na saúde dessas 

professoras. Como metodologia utilizamos uma adaptação da Psicodinâmica do Trabalho. 

Foram realizadas oito entrevistas individuais semi-estruturadas com professoras de 

educação infantil da rede pública de ensino de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. 

A partir do material obtido por meio das entrevistas percebemos que as docentes escolheram 

trabalhar na primeira etapa da educação básica. Revelou-se que o reconhecimento acontece 

por parte dos estudantes e que as famílias gradativamente estão compreendendo a 

importância desse trabalho para o desenvolvimento dos filhos. Quando se refere a gestão 

municipal, esse fator geralmente aparece como ausente. Sobre as mudanças nesse contexto, 

as participantes trouxeram que houve grandes avanços ao colocar o educar associado ao 
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cuidar e que, aos poucos, profissionais qualificados estão ocupando esses espaços. As 

professoras trazem que a vivência com os alunos é fundamental para elas, que o retorno deles 

é muito positivo. Na cidade em que a pesquisa foi realizada se adotou uma nova modalidade 

de organização do trabalho em que as docentes são responsáveis por duas ou três turmas de 

0 a 3 anos, simultaneamente. Isso tem provocado sofrimento e desgaste nas trabalhadoras. 

É importante ressaltar que mesmo com essa situação muitas professoras se uniram para 

tentar modificar esse contexto que até então estava produzindo sofrimento. Assim, o coletivo 

é fundamental para a ressignificação do sofrimento, bem como de busca de melhores 

condições de trabalho, para reivindicar seus direitos. Podemos perceber que o professor se 

sente muito importante no desenvolvimento de seus alunos e que os resultados de seu 

trabalho aparecem no futuro, nem sempre são imediatos. Ao realizar a atividade laboral o 

reconhecimento é muito importante para transformar o sofrimento em prazer. Dessa forma, 

ser trabalhadora da educação infantil representa algo muito importante na vida das 

pesquisadas, para sua identidade e para a transformação do sofrimento em prazer, a partir 

da dinâmica do reconhecimento. 

Palavras-Chave: Psicodinâmica do Trabalho, Educação Infantil, Saúde do Trabalhador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


