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Resumo 
 

Esse trabalho procura focalizar relações de gênero e questões etárias entre operários/as 

que trabalhavam nas principais fábricas de tecidos do Distrito Federal entre 1891 e 

1930. A indústria têxtil, nesse período, empregava considerável mão de obra de 

mulheres e menores, por considerá-los possuidora de características pertinentes para o 

trato com a matéria-prima e o maquinário, como delicadeza, paciência, flexibilidade, 

pequenez, etc. No entanto, por meio de discursos de militantes operários, percebemos 

que alguns trabalhadores se sentiam ameaçados e incomodados pela presença da força 

de trabalho feminina e infantil por acreditarem que eles/as rebaixavam os salários e 

eram passivos/as diante de suas explorações, o que enfraqueceria os movimentos 

reivindicativos. Procurando problematizar tal perspectiva, essa pesquisa busca retratar 

as mulheres e os menores como sujeitos de sua própria história, conscientes das 

explorações a que estavam submetidos/as e agentes ativos nas greves e protestos por 

melhores condições de vida e trabalho. Para os patrões, a mão de obra feminina e 

infantil era interessante e foram implantados serviços de benefícios sociais na tentativa 

de manter as mulheres nas fábricas depois do casamento e os menores mesmo contra as 

investidas do poder público. A divisão sexual do trabalho e a disciplina fabril 

demarcaram espaços, comportamentos e estabeleceram uma hierarquia pautada em 

noções de “qualificação”. Contudo, os/as operários/as procuraram resistir perante as 

formas de controle e lutaram por suas demandas dentro e fora das fábricas. 

Palavras-chave: Relações de gênero; Menoridade; Lutas; Paternalismo; Fábricas de 

tecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

This study tries to focus on gender relations and age issues among workers who worked 

in the main textile mills of the Federal District between 1891 and 1930. The textile 

industry, in this period, employed considerable labor of women and children, 

considering them as possessing important characteristicsto dealing with the raw material 

and machinery, such as delicacy, patience, flexibility, smallness, etc. However, through 

the speeches of militant workers, we noticed that some workers felt threatened and 

troubled by the presence of the female and child labor force because they believed that 

they lowered wages and were passive before their exploitations, which would weaken 

the protest movements. Looking to problematize this perspective, this research seeks to 

portray women and children as subjects of their own history, aware of the explorations 

to which they were subjected and active agents in strikes and protests for better living 

and working conditions. For the bosses, female and child labor was interesting and they 

deployed social services in an attempt to keep women in factories after marriage and 

children even against the public power.  

The sexual division of labor and the factory discipline demarcated spaces, behaviors and 

established a hierarchy based on notions of "qualification". However, the workers 

sought to resist before forms of control and fought for their demands inside and outside 

the factories. 

 

Keywords: Gender relations; Nonage; Struggles; Paternalism; Textile mills.
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Introdução 

- Companheiros! Nós não devemos ensinar a essas mulheres que virão a 
substituir, mas devemos fazer-lhes comprehender o seu logar é em casa a 
tratar e educar os seus filhos e nisto terem muito em que se occupar; e oxalá 
que ellas saibam comprehender o seu papel de educadoras daquelles que 
amanhã serão os nossos substitutos na luta do pão e na conquista do bem 
estar da humanidade, pois, assim, demonstrarão á sociedade, serem as 
verdadeiras rainhas do lar; porque o papel de mãe não consiste em abandonar 
seus filhos em casa e ir para a fabrica trabalhar, pois tal abandono origina 
muitas vezes lamentaveis consequencias, senão funestas, quando melhor seria 
que sómente o homem procurasse produzir de fórma a prover as necessidades 
do lar1. 

 Com o discurso de que as mulheres seriam “verdadeiras rainhas do lar” e 

“educadoras daquelles que amanhã serão os nossos substitutos” e, portanto, deveriam 

abandonar as fábricas e dedicarem-se às tarefas domésticas e ao cuidado dos filhos, um 

operário, que não teve seu nome publicado no jornal A Razão, tomou a palavra na 

reunião semanal da União dos Operários em Fábricas de Tecidosno Rio de Janeiro para 

expressar sua preocupação acerca da substituição de mão de obra masculina por 

feminina na seção de tecelagem de lã, que estaria ocorrendo na Fábrica de Tecidos Bom 

Pastor. 

 O operário, então, propunha que a atitude que deveria ser tomada por seus 

companheiros seria a de se recusarem a ensinar o ofício a essas trabalhadoras, pois, 

assim, elas perceberiam que aquele não seria um posto de trabalho próprio para 

mulheres e que elas contribuiriam mais para a sociedade no espaço doméstico. A 

divisão de papeis e as funções sociais são associadas no discurso do operário para 

delinear que o espaço fabril não seria um ambiente propício para as mulheres 

desempenharem atividades e para demandar a preservação de um ofício desempenhado 

apenas por homens. 

 Segundo registrado pelo periódico, um “grande numero de associados de ambos 

os sexos” aguardavam o início da reunião com uma hora de antecedência. Na abertura 

da sessão, foi apresentada pela diretoria as ocorrências da semana, sendo considerada a 

principal o ingresso de mulheres em um setor da Fábrica de Tecidos Bom Pastor, no 

qual, até aquele momento, elas não exerciam atividades. 

 Mesmo com a presença de mulheres como audiênciada reunião, apenas operários 

homens tomaram a palavra para abordar tal assunto. Um, inclusive, culpabilizou as 

                                                           
1A Razão. 07/10/1917. 
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mulheres por aceitarem ocupar postos de trabalho dos homens. O operário, que também 

não teve o nome identificado, discursou sobre: 

... o papel ridiculo que estão representando essas senhoras, substituindo no 
trabalho os seus companheiros de lutas e soffrimentos, tornando-se assim 
dignas de desprezo, unica [palavra] que deve ser usada contra quem de tal 
fórma trahe inconscientemente uma classe de operarios laboriosos e 
honrados2. 

 Acusando de traidoras da classe as operárias que se dispunham a executar tal 

função, este operário, assim como o outro, atuava no sentido de preservar espaços 

exclusivamente masculinos em um setor da indústria em que a mão de obra feminina foi 

incorporada de maneira expressiva. De acordo com Michelle Perrot, as mulheres 

desvalorizavam social e financeiramente as funções que passavam a exercer. Os setores 

em que elas entravam eram progressivamente deixados pelos homens, que se 

encaminhavam para espaços masculinos intactos. Para a autora, “a feminização não é 

necessariamente uma conquista triunfante, mas a consagração de uma retirada”3. 

Assim, procurando defender um ofício desempenhado apenas pelos homens na 

Fábrica de Tecidos Bom Pastor, que lhes atribuía distinção perante os/as demais 

trabalhadores/as, bem como, as melhores remunerações pagas no ramo têxtil, visto que 

o salário em tal seção era relacionado à produtividade, as falas dos dois operários, na 

assembleia da associação da categoria, tinham como intuito não permitir a feminização 

da seção de tecelagem de lã na fábrica mencionada. 

Episódios como esse, que configuram disputas de gênero no interior da classe 

operária, ganham destaque quando utilizamos outras categorias analíticas, como o 

próprio conceito de gênero, para refletir sobre o fenômeno histórico, classe. Há algumas 

décadas, a historiografia vem enfrentando o desafio de encarar o sujeito histórico como 

um ser não universal. Tal mudança de perspectiva deve-se a contribuições que 

procuraram pautar que a categoria gênero nos permite vislumbrar que baseados em 

construções sociais, as experiências vivenciadas por homens e mulheres se tornam 

distintas. 

Entre as influências que contribuíram para a renovação da produção 

historiográfica brasileira, merece destaquea obra The Making of the English Working 

                                                           
2A Razão. 07/10/1917. 
3PERROT, Michelle. As mulheres ou os silêncios da história. Bauru, SP: EDUSC, 2005. p. 258. 
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Class, de Edward P. Thompson, publicada originalmente em 1963 e traduzido para o 

português em 1987. Nesta, o autor procura analisar o processo de constituição da classe 

operária inglesa com foco na agência dos trabalhadores, ou seja, considerando a 

capacidade dos sujeitos históricos de intervir no processo de formação da classe. A 

agenda de investigação de Thompson aponta no sentido de considerar os modos de 

atuação e as experiências das classes subalternas em suas complexas relações de poder e 

dinâmicas culturais. Pensar os sujeitos como agentes ativos de sua própria história 

possibilitou pensar as experiências das mulheres fora das amarras de opressão e 

exploração4. 

É de suma importância mencionar tambémque a efervescência dos movimentos 

feministas e das lutas por direitos civis por parte da população negra (que repercutiram 

mundialmente) fez eco sobre as reflexões monolíticas de classe e abriram espaço para a 

emergência de pesquisas pautadas em perspectivas de gênero e de raça, procurando dar 

visibilidade às experiências das mulheres, às diferenças raciais e às relações de gênero5. 

Nesse sentido, deve-se ressaltar o impacto que teve a publicação do livro Gender and 

thepolitics of history6, de Joan Scott, cujo objetivo era propor uma categoria de análise 

que extrapolasse as possibilidades que a categoria “mulheres” nos permite. 

Na historiografia brasileira, é importante destacar, como um estudo pioneiro, a 

contribuição de Maria Valéria Junho Pena. No livro Mulheres e trabalhadoras: 

presença feminina na constituição do sistema fabril, a autora procura analisar as raízes 

do processo de expulsão do trabalho das mulheres nas fábricas, visto que em 1872 a 

                                                           

4 Apesar da importância e receptividade da obra de Edward Thompson no meio acadêmico e entre as 
feministas, influenciando a produção da história das mulheres, o trabalho recebeu críticas de historiadoras 
feministas. Entre elas, podemos citar os posicionamentos de Catherine Hall e Joan Scott. Hall procurou 
criticar a ausência de uma análise que procurasse dar conta do significado político e cultural das mulheres 
no processo de formação da classe trabalhadora na Inglaterra. In: HALL, Catherine. La historia de 
Samuel e Jemima: Género e Cultura de La clase trabajadora em la Inglaterra del siglo XIX. Mora (B. 
Aires) vol.19 no.2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires jul./dic. 2013. 
Já Joan Scott direcionou sua crítica não apenas à sub-representação das mulheres na obra, mas também às 
funções secundárias em que elas são representadas e às personagens estereotipadas, como as “histéricas”. 
In: SCOTT, Joan. Women in the making of the English working class. Gender and the politics of history. 
New York: Columbia University Press, 1999. 
5 PENA, Maria Valéria Junho. Mulheres e trabalhadoras: presença feminina na constituição do sistema 
fabril. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. RAGO, Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade 
disciplinar e a resistência anarquista – Brasil 1890-1930. São Paulo/Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1985. 
BENTO, M. A. S. Discriminação racial e resistência na voz de trabalhadores(as)negros(as). Dissertação 
de mestrado. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1992. 
SOUZA-LOBO, Elisabeth. A classe operária tem dois sexos: trabalho, dominação e resistência. São 
Paulo: Editora Perseu Abramo, 1991. 
6SCOTT, Joan. Gender and the politics of history. New York: Columbia University Press, 1988. 
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mão de obra feminina representava 76% da força de trabalho assalariada nos 

estabelecimentos fabris, e em 1950, 23%7. 

Pena critica as ciências sociais brasileira por não atentarem, senão 

esporadicamente, para a participação das mulheres na sociedade nos diversos papeis que 

executaram, como, por exemplo, na organização familiar, nos movimentos sociais e no 

trabalho coletivo. De forma consciente ou inconsciente, as mulheres não tiveram espaço 

nas narrativas de nossa história, dando a impressão de que os espaços só eram ocupados 

por homens. 

A autora chama a atenção para o fato de que na análise da formação do 

proletariado urbano no Brasil é preciso olhar para além dos mecanismos internos de 

funcionamento do capitalismo, é necessário também perceber os mecanismos internos 

do patriarcado, em virtude de que é nessa relação que o homem assume o papel de 

provedor da família, enquanto a mulher emerge como uma trabalhadora que executa um 

trabalho complementar para a manutenção da família. 

Assim, Pena dedica-se a esse duplo movimento, o de perceber as relações entre a 

organização de trabalho nas fábricas e a organização entre os sexos na família, visto que 

as mulheres serviam duplamente ao capital, na execução de funções na indústria e como 

responsáveis pela reprodução familiar. No entanto, apesar de contribuir para a 

visibilidade das mulheres como participantes da sociedade, as trabalhadoras de Maria 

Valéria Pena são analisadas, sobretudo, numa perspectiva de exploração e suas agências 

não tiveram muito espaço na sua pesquisa. 

Margareth Rago também focaliza um processo de afastamento das mulheres das 

fábricas, mas sua preocupação está centrada nos discursos e limitada ao período da 

Primeira República. Assim, a autora se propõe a pensar o processo de definição de uma 

nova imagem de trabalhador, construída para que ele seja dócil e submisso, mas 

produtivo no trabalho; e, concomitantemente, uma redefinição da família, que orientava 

a mulher para o espaço doméstico e chamava a atenção para a infância, vista como a 

riqueza da nação. Rago afirma estar se baseando em E. P. Thompson para entender as 

formas de resistência dos trabalhadores em meio a esse modelo imposto, bem como, 

para pensar a classe operária em seu processo de formação, destacando a participação 

                                                           
7 PENA, Maria Valéria Junho. Mulheres e trabalhadoras: presença feminina na constituição do sistema 
fabril. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 
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dos/as anarquistas; e em Michel Foucault para perceber as formas de controle e 

disciplinarização dos trabalhadores para se tornarem mais rentáveis no trabalho8. 

Margareth Rago destaca que, nesse processo, a mulher da classe operária foi 

imposta a um novo modelo de feminilidade, no qual procurava enquadrá-la no papel de 

“esposa-dona-de-casa-mãe-de-família”9. A autora argumenta que o movimento operário 

liderado por homens atuou no sentido de reforçar o discurso burguês de afastamento da 

mulher do espaço público do trabalho, assim, as trabalhadoras enfrentaram dificuldades 

para compor associações de classe e sindicatos. 

No entanto, apesar dos discursos de militantes operários, médicos e legisladores 

intervirem no trabalho feminino alegando que a mulher era física e moralmente frágil, 

irracional, tomada por sentimentos, a autora destaca a atuação das trabalhadoras em 

mobilizações grevistas, lideradas por elas, e destaca suas formas de resistência ao 

modelo de feminilidade imposto. 

O livro de Margareth Rago é uma importante contribuição para pensarmos 

espaços e atuações das trabalhadoras na classe operária e nos momentos de 

reivindicação. Entretanto, Rago apresenta uma visão dicotômica entre homens e 

mulheres na classe operária, visto que o discurso dos operários, apresentados pela 

autora, procurava apenas afastá-las do espaço de trabalho e fragilizá-las como 

trabalhadoras e nas mobilizações comandadas por mulheres, que Rago ressalta, os 

movimentos são começados e apoiados apenas pelas operárias10, nesta forma de pensar 

o objeto, as interações entre os homens e as mulheres no trabalho e nos movimentos 

grevistas, bem como, os laços de parentesco e solidariedade entre eles ficam solapados. 

Uma análise comparativa e focada nas interações entre homens e mulheres da 

classe trabalhadora emerge com os trabalhos de Elisabeth Lobo. Em A classe operária 

tem dois sexos, que reúne as principais pesquisas teóricas da autora, Lobo procura 

analisar as relações de gênero em processos de trabalho, em conflitos operários e em 

experiências cotidianas em São Paulo a partir dos anos 1970. Assim, destaca como as 

relações de gênero se constituíram no processo de formação da classe trabalhadora e 

                                                           
8 RAGO, Margareth. Do cabaré ao lar: A utopia da cidade disciplinar. Brasil, 1890-1930. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1985. 
9 RAGO, Margareth, op cit, p. 87. 
10 RAGO, Margareth, op cit, pp. 97-103. 
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como se definiram nos sindicatos, mobilizações grevistas e na identidade de 

trabalhador/a11.  

Elisabeth Lobo procura compreender a divisão sexual do trabalho articulando 

produção e reprodução, tal perspectiva possibilita perceber o entrelaçamento entre a 

dinâmica das relações capitalistas de trabalho e a força de trabalho feminina sob um 

ângulo que perpassa as duas vertentes, sexualizando as relações de trabalho e as 

relações sociais. Pensar essa dupla relação nos permite questionar as generalidades 

acerca das relações de trabalho e trazer à tona as invisibilidades que permeiam o 

trabalho doméstico ou a própria divisão sexual do trabalho e das relações sociais12. 

Maria Valéria Junho Pena também procurou trabalhar com as dinâmicas do 

trabalho produtivo e reprodutivo das mulheres (mecanismos do capitalismo e do 

patriarcalismo), contudo, na narrativa de Elisabeth Lobo, as trabalhadoras são sujeitos 

de suas próprias histórias e agentes atuantes na composição da classe operária. 

Vale ressaltar também que tanto esses trabalhos mencionados quanto outros que 

procuraram pensar a força de trabalho feminina nas indústrias focalizaram, sobretudo, o 

estado de São Paulo13, devido ao seu acelerado processo de industrialização e por ter se 

tornado ainda na Primeira República o primeiro pólo industrial do Brasil, ultrapassando 

o Distrito Federal.  

Angela de Castro Gomes e Marieta de Moraes Ferreira no artigo 

“Industrialização e classe trabalhadora no Brasil: novas perspectivas de análise” 

ressaltam que a produção acadêmica ao se tratar de São Paulo, costumava atentar para 

as questões da “industrialização, do empresariado, do movimento operário e sindical, e 

também do processo de trabalho nas fábricas” e que tais análises ganharam ainda mais 

fôlego na década de 1970. Enquanto que os trabalhos que tratam do Rio de Janeiro 

priorizaram temas como os “movimentos e conflitos urbanos policlassistas”14.  

Assim, as autoras destacam que, na década de 1980, emerge um número 

significativo de estudos que focalizam a industrialização do Rio de Janeiro para pensar 

                                                           
11 LOBO, Elisabeth Souza. A classe operária tem dois sexos: trabalho, dominação e resistência. São 
Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 1991. 
12 LOBO, Elisabeth Souza, op cit, p. 152. 
13 Além das pesquisas já mencionadas, destaco BLAY, Eva Alterman. Trabalho domesticado: A mulher 
na indústria paulista. São Paulo, Editora Ática, 1978. MOURA, Esmeralda Blanco B de. Mulheres e 
menores no trabalho industrial: os fatores sexo e idade na dinâmica do capital. Editora Vozes Ltda. 
Petrópolis, RJ, 1982. RIBEIRO, Maria Alice Rosa. Condições de trabalho na indústria têxtil paulista 
(1870-1930). Campinas/São Paulo: Editora da Unicamp/Hucitec, 1988.  
14 GOMES, Angela de Castro; FERREIRA, Marieta de Moraes. Industrialização e classe trabalhadora no 
Brasil: novas perspectivas de análise. Rio de Janeiro: FGV/CPDOC, 1988. p. 24. 
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as questões até então circunscritas a São Paulo15, tais contribuições fogem ao modelo de 

tentativa de explicar a indústria nacional por exemplos e estudos de caso de São Paulo.   

No tocante ao campo de estudos sobre a história das mulheres e das relações de 

gênero lato sensu, temos como uma das maiores referências a historiadora francesa 

Michelle Perrot, que vem desde os anos 1970, procurando construir uma “nova” 

história, na qual as mulheres pudessem demarcar sua presença. Nesse sentido, podemos 

mencionar os trabalhos organizados que deram origem aos livros Os excluídos da 

história: operários, mulheres, prisioneiros (publicados entre as décadas de 1970 e 

1980) e As mulheres ou os silêncios da história (originalmente publicados entre 1974 e 

1998 em revistas especializadas e livros). 

Nessa mesma linha, os 5 volumes do livro História das mulheres no Ocidente, 

organizados por Georges Duby e impressos na França entre 1991 e 1992, foram 

traduzidos para mais de 10 línguas e chegaram ao Brasil a partir de 1993. Esse sucesso 

editorial proporcionou a publicação de similares em diversos países. No Brasil, Mary 

Del Priore coordenou o livro História das mulheres no Brasil, publicado em 199716. 

Joana Maria Pedro, em seu artigo “Relações de gênero como categoria 

transversal na historiografia contemporânea” analisa como as categorias “mulher”, 

“mulheres” e “gênero” têm sido formuladas e incorporadas às pesquisas no Cone Sul 

através dos títulos dos livros ou do modo como foram abordadas no texto. Nesse 

sentido, a autora argumenta que atrelado às ondas do feminismo emergem, em períodos 

diferentes, categorias de análise nas produções acadêmicas. Nos anos 1970, a categoria 

utilizada seria de “mulher”, que identificaria a unidade; nos anos 1980, a de “mulheres” 

como resultado das reivindicações de feministas negras e do Terceiro Mundo; e nos 

anos 1990, ocorreria a emergência da categoria “relações de gênero”, influenciada, 

sobretudo, pela virada linguística e relacionada ao pós-estruturalismo17. 

                                                           
15CUNHA, Antonio Carlos. A perda da liderança industrial pelo Distrito Federal. Dissertação de 
mestrado. PUC-RJ, Rio de Janeiro, 1987. DACOSO, Leila Hallack. Tecendo o infortúnio (acidentes do 
trabalho na indústria têxtil. Rio de Janeiro, 1889-1930). Dissertação de mestrado. UFRJ, Rio de Janeiro, 
1987. FARIA, Fernando Antonio. Três apitos. Estudo sobre a Companhia Progresso Industrial do Brasil. 
1880-1930. Dissertação de mestrado. UFF, Niterói, 1985. FERREIRA, Marieta de Moraes. Questões para 
o estudo da industrialização fluminense. Rio de Janeiro, FGV/CPDOC, 1985. GUARITA, Marco 
Antonio. A indústria na cidade do Rio de Janeiro no início do século. Dissertação de mestrado. UFRJ, 
Rio de Janeiro, 1986. 
16 PEDRO, Joana Maria. Relações de gênero como categoria transversal na historiografia contemporânea. 
Topoi. Vol. 12, nº 22, 2011. p. 272. 
17PEDRO, Joana Maria, op cit, p. 271. 
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No entanto, ao focalizar a historiografia do Cone Sul, a autora percebe duas 

peculiaridades: 1º - há a ocorrência de “ondas” de utilização das categorias; 2º - que ao 

surgir uma nova categoria a anterior não é descartada. Assim, para a década de 1970, 

podemos citar o trabalho da historiadora brasilianista June Hahner, A mulher no Brasil, 

publicado em 1978. Nos anos 1980, apesar do feminismo internacional emergir com a 

categoria “mulheres”, como mencionado, nos países do Cone Sul ainda era muito usado 

“mulher”, no caso do Brasil, podemos exemplificar com os livros: A mulher do Rio de 

Janeiro no século XIX: um índice de referências em livros de viajantes estrangeiros 

(1982), de Miriam Lifchitz Moreira Leite; A mulher na história do Brasil (1988), de 

Mary Del Priore18. Pedro ressalta que tal categoria continuou a ser usado mesmo na 

década de 1990 e, até, nos anos 2000 teve espaço em título de livro19. Entretanto, 

concomitantemente, na década de 1980, a categoria “mulheres” também começava a ser 

empregada: Meninas perdidas: os populares e o cotidiano do amor no Rio de Janeiro 

da Belle Époque(1989), deMartha de Abreu Esteves;Meretrizes e doutores: saber 

médico e prostituição no Rio de Janeiro (1840-1890), de Magali Engel, publicado em 

1989; Condição feminina e formas de violência: mulheres pobres e ordem urbana, 

1890-1920,de Rachel Soihet, também de 198920. 

Com a emergência da categoria “gênero”, podemos destacar a já mencionada 

contribuição de Joan Scott como referência para essa discussão. No artigo “Gênero: 

uma categoria útil para análise histórica”, a autora propõepensar o gênero como “um 

elemento constitutivo das relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os 

sexos”, assim como “uma forma primeira de significar as relações de poder”21. Nesse 

sentido, defende que a utilização dessa categoria possibilita a construção de uma 

história que oferece novas perspectivas a velhas questões por focalizar noções de 

masculinidades e feminilidades, bem como, as relações de poder que se estabelecem por 

meio de diferenças sociais atribuídas aos sexos22. 

Joana Pedro apresenta a crítica de que, no Brasil, apesar da influência do artigo 

de Joan Scott, algumas obras utilizavam a palavra “gênero” no título, mas, na verdade, 

                                                           
18PEDRO, Joana Maria, op cit, p. 271. 
19 Joana Pedro exemplifica com o livro SILVA, Gilvan Ventura da; NADER, Maria Beatriz; FRANCO, 
Sebastião Pimentel (Orgs.). História, mulher e poder. Vitória: Edufes/PPGHis, 2006. 
20PEDRO, Joana Maria, op cit, p. 272. 
21SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade. Porto Alegre, 
vol. 20, nº 2, jul./dez. 1995, p. 21. 
22 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade. Porto Alegre, 
vol. 20, nº 2, jul./dez. 1995. 
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estavam se referindo à categoria “mulheres”, reforçando a idéia disseminada no senso 

comum de que “gênero” seria sinônimo “estudos sobre mulheres”23. Entre as pesquisas 

que procuraram incorporar a categoria gênero, podemos citar: Gênero em debate: 

trajetória e perspectivas na historiografia contemporânea, livro organizado por Eni de 

Mesquita Samara, Rachel Soihet e Maria Izilda Santos de Matos, em 1997; Nordestino: 

uma invenção do falo. Uma história do gênero masculino (Nordeste – 1920-1940), de 

Durval Muniz de Albuquerque Júnior, publicado em 200324.  

Mais recentemente, Glaucia Fraccaro defendeu a tese intitulada “Os direitos das 

mulheres – organização social e legislação trabalhista no entreguerras brasileiro (1917-

1937)”, na qual analisa as conexões entre os campos do feminismo e da política para 

tratar de temas relativos aos direitos das mulheres. Sugerindo uma reflexão a partir da 

perspectiva de gênero, a autora estabelece outra proposição para as interpretações sobre 

direito e justiça social. Na tentativa de analisar o processo histórico da participação 

feminina na luta por seus direitos através da composição das leis trabalhistas, Fraccaro 

percebe articulação “no âmbito do Estado, do ponto de vista internacional, da 

perspectiva do movimentooperário e da relação que mantiveram com os movimentos 

feministas”25. 

Diversos temas abordados por Glaucia Fraccaro estão sendo revistados nesta 

pesquisa para pensar as experiências das operárias têxteis no Distrito Federal, tais como 

os modos de atuação das trabalhadoras, a relação maternidade e trabalho, as noções de 

moralidade no mundo do trabalho, a relação gênero e política de benefícios sociais, 

entre outros. Contudo, nesta dissertação procuramos nos concentrar não apenas nas 

relações de gênero, mas também nas questões etárias, visto que ao lado das criançase, 

muitas vezes comparadas a elas, as mulheres eram consideradas impróprias para o 

trabalho nas fábricas e ameaças à empregabilidade masculina. Assim, focalizando as 

experiências das mulheres e dos/as menores26 operários/as, temos o intuito de pensar as 

                                                           
23PEDRO, Joana Maria, op cit, p. 273. 
24PEDRO, Joana Maria, op cit, p. 273. 
25 FRACCARO, Glaucia Cristina Candian. Os direitos das mulheres – organização social e legislação 
trabalhista no entreguerras brasileiro (1917-1937). Tese de doutorado. Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas – UNICAMP, Campinas – SP. 2016. p. 14. 
26Deve-se salientar que o termo “menor” é utilizado aqui com o intuito de abranger diversas etapas 
sociais da vida humana antes de atingir a maioridade. De acordo com Fernando Torres Londoño: “Até o 
século XIX, a palavra menor como sinônimo de criança, adolescente ou jovem, era usada para assinalar 
os limites etários, que impediam as pessoas de ter direito a emancipação paterna ou assumir 
responsabilidades civis ou canônicas”. A partir da proclamação da Independência, os termos “menor” e 
“menoridade” também passam a ser utilizados por juristas na determinação da idade, com o intuito de 
definir a responsabilidade penal do indivíduo por seus atos. In: LONDOÑO, Fernando Torres. A origem 
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relações de trabalho nas fábricas de tecidos e quais eram as possibilidades e os desafios 

enfrentados por esse segmento da essa mão-de-obra. 

 A infância deve ser compreendida não apenas como uma fase biológica da vida 

humana, mas sim como uma construção social e histórica, ou seja, o entendimento 

acerca da criança será definido de formas diferente no tempo e no tempo. A imaturidade 

humana nessa fase é um fato biológico, no entanto, a forma como esse período da vida é 

compreendido e os significados atribuídos a ela são construções culturais27. 

 Uma compreensão acerca da infância só passa a existir quando se estabelece 

uma distinção entre o espaço da criança e o do adulto, distinção esta que se baseia em 

uma limitação do acesso da criança a práticas atribuídas ao mundo da maioridade, assim 

como, os adultos também sofrem limitações em sua conduta no contato com as crianças. 

Deve-se ressaltar que esse entendimento sobre a infância não foi absorvido 

homogeneamente pela sociedade moderna, existindo experiências em que a separação 

entre a infância e a vida adulta é mais fluida.  

Heloísa Maria Teixeira salienta que a criança é uma variável da análise social 

relacionada a questões etárias que deve ser estudada levando em consideração outras 

variáveis, como a tríade classe, gênero e etnicidade, visto que as experiências 

vivenciadas pelas crianças apresentam contornos diferentes se focalizarmos tais 

categorias analíticas28. 

No campo dos estudos acadêmicos acerca do tema da infância, podemos afirmar 

que o livro História social da criança e da família de Philippe Áriès, publicado na 

década de 1960, é considerado um trabalho de vanguarda que impulsionou outras 

pesquisas sobre a temática. Na obra, o autor discorre, entre outras coisas, sobre duas 

teses acerca da compreensão sobre a infância na França, uma que diz respeito à 

escolarização e outra que se refere à construção da afeição familiar. 

De acordo com Áriès, a partir do final do século XVII, a escola como espaço 

destinado ao ensino substituiu o aprendizado através do contato com os adultos como 

meio de educação. A escola passou a representar o local onde a criança deveria ser 

                                                                                                                                                                          

do conceito menor. In: DEL PRIORE, Mary (Org.). História da criança no Brasil. São Paulo: Contexto, 
1991. p. 129. 
27TEIXEIRA, Heloísa Maria. A não-infância: crianças como mão-de-obra em Mariana (1850-1900). Tese 
de doutorado. Programa de Pós-graduação em História Econômica – USP. São Paulo. 2007. p. 16. 
28TEIXEIRA, Heloísa Maria, op cit, p. 16. 
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mantida antes de ser solta no mundo. Iniciou-se então um longo processo de 

confinamento das crianças que se estenderia até os dias atuais, e que denominamos de 

escolarização29. Destacamos essa tese de Áriès para ressaltar que a relação 

criança/ensino escolar foi usada como forma de manutenção das crianças no trabalho 

das fábricas de tecidos no Distrito Federal, como veremos no capítulo 2 dessa 

dissertação.  

Outra tese do autor é a de que, diferente do que ocorria anteriormente, a família 

tornou-se um espaço de partilha de uma afeição entre os cônjuges e entre pais e filhos; e 

essa afeição estabelece relação com a importância que se passou a atribuir à educação. 

Estabelecia-se então uma relação entre pais e filhos que ultrapassava os interesses pelos 

bens e preservação da honra, tratava-se de um sentimento novo: os pais passaram a se 

interessar pelos estudos dos filhos e acompanhara trajetória educativa deles a partir do 

século XIX30. Deve-se mencionar que o estudo de Philippe Áriès não abarca o processo 

de escolarização dos populares e, portanto, suas especificidades não são contempladas 

em tal tese. No caso brasileiro, por exemplo, o acesso à educação por parte das crianças 

da classe operária na Primeira República estabelecia relação com o trabalho, visto que, 

muitas vezes, a única escola que podiam frequentar era a fornecida pelos donos de 

fábricas. 

No Brasil, a partir do final dos anos 1970, emergem estudos pontuais que 

procuram atentar para a temática da criança. Vale destacar as pesquisas de Eni de 

Mesquista Samara, que tinham como foco a família brasileira e, com isso, trouxeram 

informações sobre as crianças inseridas nos núcleos familiares31, e a contribuição de 

Esmeralda Blanco Bolsonaro Moura com a pesquisa que focalizava a participação de 

mulheres e crianças no trabalho fabril da cidade de São Paulo entre 1890-1920. Oriundo 

de sua dissertação de mestrado defendida em 1977, o livro de Moura, publicado em 

1982, articula-se em torno de: 

... de apreender, na problemática operária em São Paulo, a forma como no 
passado o sistema manipula os fatores sexo e idade. Estudadas assim, a 
formação, composição e concentração urbana o operariado paulistano no 
capítulo inicial, os capítulos seguintes, [...] trazem a tona a criança, o menor e 

                                                           
29ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 2. ed. Trad. Dora Flaksman. Rio de Janeiro: 
LTC Editora, 1981. p. x. 
30ARIÈS, Philippe, op cit, p. xi. 
31Os estudos de Eni de Mesquita Samara desse período foram elencados em: SAMARA, Eni de Mesquita. 
Apresentação: A história da família no Brasil.Revista Brasileira de História, v, 9, nº 17, 1988. pp. 29-30. 



22 

 

a mulher operários no quotidiano das fábricas e oficinas e na regulamentação 
do trabalho industrial em São Paulo, achando-se o capítulo final estruturado 
sobretudo no movimento contrário ao aproveitamento desses trabalhadores 
no setor secundário, movimento então extremamente expressivo32. 

 Contudo, apesar das iniciativas pontuais que ocorreram até meados dos anos 

1980, segundo Heloísa Maria Teixeira, só foi a partir do projeto “Quatro séculos da 

História social da infância no Brasil”, implementado entre 1984 e 1994, liderado pela 

professora Maria Luiza Marcílio na Universidade de São Paulo, que a história da 

infância brasileira ganha mais corpo por meio de uma série de pesquisas referentes à 

criança33. 

 Outra iniciativa que impulsionou o tema da infância na historiografia brasileira 

foram os dossiês publicados pela Revista Brasileira de História em 1988 e 1999. O 

primeiro número dedicado à temática versou sobre “Família e grupos sociais”, no qual a 

criança foi abordada como membro do grupo familiar. No final da década de 1990, o 

tema da infância volta à revista com maior destaque, através do dossiê “Infância e 

Adolescência”, que reuniu artigos de pesquisadores nacionais e internacionais. 

 O início da década de 1990 também contou com a importante contribuição do 

livro História da criança no Brasil organizado por Mary Del Priore, que reuniu 

trabalhos de pesquisadores renomados para pensar a temática da infância desde o 

período colonial até os anos 1930, procurando enfatizar “as vozes dessas crianças 

através da pesquisa e da revalorização do documento histórico”34 por meio de 

abordagens que propunham pensar que: 

O abandono de bebês, a venda de crianças escravas que eram separadas de 
seus pais, a vida em instituições que no melhor dos casos significavam mera 
sobrevivência, as violências cotidianas que não excluem os abusos sexuais, as 
doenças, queimaduras e fraturas que sofriam no trabalho escravo ou operário 
foram situações que empurraram por mais de três séculos a história da 
infância no Brasil35. 

 Refletindo sobre a criança como mão-de-obra no espaço urbano, podemos 

afirmar que as fábricas de tecidos foram postos de trabalho em que elas foram 

empregadas consideravelmente entre meados do século XIX e a Primeira República. 

Eulália Lobo e Eduardo Navarro Stotz apontam que na Companhia Brasil Industrial 

                                                           
32MOURA, Esmeralda Blanco Bolsonaro, op cit, p. 10. 
33TEIXEIRA, Heloísa Maria, op cit, pp. 113-114. 
34DEL PRIORE, Mary (Org.). História da criança no Brasil. São Paulo: Contexto, 1991. p. 8. 
35Ibidem. 
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(localizada no atual município de Paracambi, na região metropolitana do Rio de Janeiro) 

a contribuição de crianças foi valorizada pela empresa em nota publicada na imprensa 

em 1878: 

O serviço da fábrica é feito por 230 operários, sendo do sexo masculino 170, 
dos quais homens 126 e meninos 44, e do sexo feminino 60, sendo mulheres 
32 e meninas 28. Entre os meninos e meninas há crianças de cinco anos que 
já prestam valioso auxílio com seus pequenos serviços, e assim realiza a 
instituição mais um fim nobre, aproveitando o concurso dessas pequenas 
forças, e habituando ao trabalho crianças que a vagabundagem das ruas só 
poderia tornar antes desgraçados36. 

 Margareth Rago, no livro Do cabaré ao lar, além de pensar a participação das 

mulheres na constituição do movimento operário em São Paulo, também focalizou a 

inserção das crianças em tal processo, e percebe que, assim como, na nota publicada 

pela Companhia Brasil Industrial o discurso da dignificação através do trabalho 

permaneceu como justificativa para empregar menores em fábricas. Antonio F. 

Bandeira Júnior, em um estudo sobre a indústria de São Paulo, apontava que “... têm 

esses menores  a vantagem de adquirir hábitos de trabalho, aprendendo um ofício que 

lhes garante o futuro, ao passo que não aumentam a falange dos menores vagabundos 

que infestam a cidade”37. 

 Rago também ressalta que Jorge Street, um dos principais empreendedores 

têxteis da Primeira República e considerado pioneiro na adoção de algumas 

modalidades de assistência social aos operários, era outro no ramo da indústria se 

orgulhava de proporcionar a formação para o trabalho de menores, cujos parentes já 

exerciam atividades em sua fábrica. Empregando “um grande número de crianças entre 

doze e quinze anos, cerca de trezentas, de ambos os sexos”, Street afirmou, em um 

discurso que se tornou famoso, que: 

Na sua maioria, eles são filhos, irmãos ou parentes dos meus próprios 
operários, que trabalham, portanto, na mesma fábrica [...]. Elas só prestam 
serviços leves e compatíveis com a sua idade e forças; além disso é-lhes 
permitido levarem consigo certos alimentos, como pão, frutas etc., e, quando 
querem, a qualquer hora, comer o que consigo levam. [...] É de surpreender 
ver-se essa pequenada trabalhar e sempre tenho a impressão que eles o fazem 
sem grande esforço, impressão esta confirmada pelo modo como é feita a 

                                                           
36LOBO, Eulália Maria; STOTZ, Eduardo Navarro. Formação do movimento operário no Rio de Janeiro, 
1870-1894. Estudos Econômicos, São Paulo, 15(1), 1985. Apud: TEIXEIRA, Heloísa Maria, op cit, p. 
165. 
37HALL, Michael; PINHEIRO, Paulo Sérgio. A classe operária no Brasil, vol. 2, p. 31. Apud:RAGO, 
Margareth, op cit, p. 181. 
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saída, depois do trabalho terminado. É uma verdadeira revoada alegre e 
gritante que sai a frente dos maiores, correndo e brincando [...]38. 

 Ciente de que alguns setores da sociedade civil, como médicos e militantes 

operários, criticavam o ingresso de crianças em fábricas e que, inclusive, um decreto39 

havia sido promulgado na Capital Federal com intuito de regularizar e impor limitações 

ao emprego de menores em fábricas, Jorge Street procura suavizar a participação de 

menores como força de trabalho em seu empreendimento ressaltando que executavam 

“serviços leves” e que saíam alegres e brincando após cerca de 10 horas de trabalho. 

A quantidade expressiva de menores na indústria têxtil do estado de São Paulo 

também foi focalizada por Esmeralda Blanco Bolsonaro de Moura. Baseando-se em 

levantamentos do Departamento Estadual do Trabalho, a autora afirma que, em 1912, a 

mão de obra de menores correspondia a 30% da força de trabalho empregada em 22 

estabelecimentos destinados à fiação e tecelagem. Em 1919, essa expressividade 

aumenta, passando a 40% do total de trabalhadores empregados em 19 estabelecimentos 

têxteis40. 

Assim, ao elaborar um estudo que tem como foco refletir acerca das condições 

de vida e trabalho nas principais fábricas de tecidos do Distrito Federal, acreditamos ser 

importante concentrar nossa atenção no trabalho de mulheres e menores, visto que esse 

segmento da mão de obra possuía especificidades que merecem ser salientadas, e que, 

apesar de representarem expressivo número da força de trabalho empregada nesses 

empreendimentos, enfrentaram obstáculos impostos por seus próprios companheiros da 

classe operária. Pois, se ao trabalho das mulheres e dos menores era atribuída uma 

remuneração menor do que a paga ao homem, eles/as representaram uma ameaça à 

permanência do homem adulto nas fábricas de tecidos, tal como, o militante socialista 

Mariano Garcia em um artigo publicado jornal A Epoca: “O industrialismo explorador 

moderno, [...] nos ultimos anos tem procurado afastar das industrias os operarios para 

serem substituidos pelas mulheres e creanças, aproveitando-se para isso de lhes ser fácil, 

graças aos modernos inventos mechanicos”41. Pensados como frágeis física e 

psicologicamente, as mulheres e os menores, segundo essa leitura, teriam maior 

                                                           
38FILHO, Evaristo Moraes (Org). Ideias sociais de Jorge Street. pp. 379-380. Apud:RAGO, Margareth, 
op cit, pp. 180-181. 
39Decreto nº 1.313 de 17 de janeiro de 1891. 
40MOURA, Esmeralda Blanco Bolsonaro de. Infância operária e acidente do trabalho em São Paulo. In: 
DEL PRIORE, Mary (Org.), op cit, p. 114. 
41A Epoca. 11/09/1912. 
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facilidade de inserção nos estabelecimentos fabris por conta de características 

consideradas femininas, da pequeneza e delicadeza das crianças e da suposta tendência 

à submissão de ambos. 

Assim, esta dissertação tem como objetivo analisar as relações de gênero e as 

questões etárias presentes nas principais fábricas de tecidos do Distrito Federalsendo 

elas, a Companhia de Fiação e Tecidos Alliança, a Companhia Progresso Industrial do 

Brazil, a Companhia de Fiação e Tecidos Confiança Industrial, a Companhia de Fiação 

e Tecidos Corcovado, a Companhia de Fiação e Tecidos Carioca e a Fábrica Cruzeiro 

(uma das fábricas da Companhia América Fabril) entre 1891 e 1932. Considerando que 

ao realizar esta análise, se faz escolhas, nas quais a subjetividade da pesquisadora está 

presente deve-se ressaltar que tal pesquisa não se pautou em uma linearidade 

cronológica e sim em recortes temáticos que procuraram abranger questões de gênero e 

etárias, perspectivas analíticas fundamentais para pensar as experiências de mulheres e 

menores em um segmento da indústria que incorporou consideravelmente essa parcela 

da mão-de-obra no período aqui destacado. Nesse sentido, esta pesquisa procura 

retomar temas “clássicos” da história do trabalho como greves, disciplina fabril, 

qualificação, ajustamento do trabalhador, entre outros, mas focalizando as relações de 

gênero e as questões etárias presentes na experiência dos/as trabalhadores/as têxteis.  

Levando em consideração também que, ao fazermos escolhas deixamos de fora 

temas e abordagens relevantes, mas que não puderam ser incluídos, pois 

necessitaríamos de mais tempo para elaborar um estudo apropriado, afirmamos que uma 

análise que engloba a intersecção entre as categorias de classe, gênero e raça não pôde 

ser implementada nessa dissertação. Reconhecemos a importância da utilização da 

perspectiva racial nas pesquisas e acreditamos que algumas questões deixaram de ser 

observadas pela ausência de tal abordagem. 

No último quartel do século XIX, ao passo que a industrialização no Brasil foi se 

intensificando, emergiram, no meio social, debates que apontavam a necessidade de 

instauração de leis trabalhistas, sobretudo, acerca da regulamentação do trabalho dos 

menores e das mulheres, considerados “elos frágeis” da força de trabalho42. Nesse 

sentido, compreendemos ser importante estabelecer comomarco inicial dessa pesquisa a 

                                                           
42BARBOSA, Pedro Paulo Lima. O trabalho dos menores no Decreto 1.313 de 17 de janeiro de 1891. 
Revista Angelus Novus, Ano VI, n. 10, 2015. p. 68. 
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promulgação do decreto nº 1.313 de 17 de janeiro de 1891, primeira lei do período 

republicano que se destinou à causa operária. Tal decreto tinha com objetivo 

regulamentar o trabalho de menores em fábricas da Capital Federal. Em virtude da 

preocupação desta pesquisa em analisar a empregabilidade de menores em fábricas 

têxteis, torna-se importante pontuar a existência de uma lei que procurava regulamentar 

o trabalho de crianças e adolescentes na indústria e suas possíveis consequências. Como 

marco final dessa pesquisa, destacamos a promulgação do decreto nº 21.417, de 17 de 

maio de 1932, que procurou regular as condições de trabalho das mulheres na indústria 

e no comércio. Esta lei visou a instituir a igualdade salarial entre homens e mulheres, 

proibir o trabalho noturno para as mulheres, estabelecer um período de licença para as 

gestantes (antes e depois do parto), entre outras questões. A aplicabilidade da leide 

regulamentação do trabalho feminino não consta entre as preocupações desta 

dissertação, contudo, procuraremos analisar as especificidades deste decreto. 

O título “Entre teares e lutas” tem o intuito de abarcar as questões propostas 

nesta análise, visto que com “teares” propomos pensar tanto a relação que se estabelece 

entre trabalhador/a / processo produtivo e seus desdobramentos quanto as diversas 

dinâmicas que se estabelecem no interior do complexo industrial das fábricas de tecidos, 

nas quais os/as operários/as estavam inseridos/as; já a palavra “lutas” refere-se aos 

modos de reivindicação dentro e fora dos muros dessas companhias, procurando atentar 

para as diferentes formas de resistência. Nesse sentido, o movimento que procuramos 

fazer nessa dissertação é o de, primeiro, contextualizar quem é o segmento da força de 

trabalho que estamos privilegiando nessa análise, ressaltar peculiaridades enfrentadas 

por mulheres e menores na luta pela sobrevivência e como diferentes vozes dialogaram 

com a presença desses/as trabalhadores/as em fábricas. A seguir, procurando adentrar 

esses espaços de trabalho, analisamosa relação patrão/operários, na qual por meio de 

políticas paternalistas, os industriais implementaram formas na tentativa de manter a 

mão-de-obra feminina e de menores em suas fábricas têxteis; e as significações que 

os/as trabalhadores/as fizeram dessas modalidades de assistência social. Posteriormente, 

a reflexão será no sentido de refletir acerca da relação do/a trabalhador/a com o 

processo de produção para pensar questões como a divisão sexual do trabalho, os 

acidentes de trabalho, a disciplina fabril, etc. As tentativas de controle sobre os/as 

operários/as que residiam nas vilas operárias também serão analisadas nessa etapa da 

pesquisa, bem como, os modos de resistência daqueles que se encontravam nos 

meandros dessa relação. 
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Assim, o capítulo 1 tratará de destacar discursos que procuravam pensar a 

empregabilidade de mulheres e crianças, buscando salientar especificidades desses/as 

trabalhadores/as. Ainda, apresenta-se como preocupação dessa etapa da pesquisa 

desconstruir narrativas que obscureceram as peculiaridades e formas de atuação das 

mulheres, tais como refletir acerca das atuações femininas em momentos de 

reivindicação e propor uma outra interpretação para pensar as menores remunerações 

atribuídas às mulheres, se comparadas aos homens. 

Segundo a ordem burguesa e a lógica do homem provedor, o trabalho na esfera 

pública era atribuição masculina, assim, o dever de manter financeiramente a família era 

do homem. As mulheres e os menores, então, ingressariam no trabalho produtivo numa 

lógica de complementação da renda familiar, caso o salário do chefe de família não 

fosse suficiente. Essa organização hierárquica justificaria as menores remunerações 

atribuídas às mulheres, mesmo que exercessem a mesma função que os homens, visto 

que seus salários seriam considerados como um reforço nos orçamentos domésticos.  

Como justificativa para a inserção de crianças nas fábricas de tecidos, os 

industriais alegavam que estariam possibilitando a oportunidade de outras rendas para a 

manutenção dos orçamentos familiares (no caso de contração de famílias) e que os 

menores executavam tarefas leves e atividades de ajudantes. No caso das crianças órfãs, 

o discurso se revestia de uma lógica social. O trabalho nas fábricas têxteis representava 

uma chance de dignificação por meio do trabalho para crianças desamparadas. Por 

serem considerados aprendizes, os meninos e meninas recebiam menos do que as 

remunerações atribuídas às mulheres. 

O capítulo 2 propõe a reflexão acerca do modo como o paternalismoempregado 

pelos industriais têxteis atuou no sentido de implementar medidas para assegurar a 

permanência de mulheres e menores no trabalho fabril. Nesse sentido, as principais 

fábricas de tecidos elaboraram diferentes estratégias para manter uma mão de obra 

feminina desejável (força de trabalho esta considerada intermitente no serviço das 

fábricas) mesmo após o casamento e a chegada dos filhos. No caso dos/as menores, a 

negociação foi com o Estado, visto que a obrigatoriedade de fornecer educação aos 

menores analfabetos que trabalhavam nas fábricas se apresenta como uma forma de 

garantir que as crianças e adolescentes permaneceriam em tais postos de trabalho, 

mesmo que isso violasse o decreto nº 1.313 de 17 de janeiro de 1891. 

O capítulo 3 tem como objetivo focalizar as relações de gênero nesses 

estabelecimentosa partir da análise das condições de vida e trabalho desses/as 
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operários/as.  Assim, para pensar tais questões, esse capítulo privilegia temas como 

divisão sexual, disciplina fabril, acidentes de trabalho, qualificação, moradia na vila 

operária, entre outros.  

Deve-se ressaltar que o setor têxtil foi um dos principais ramos da indústria no 

tocante à incorporação de mão de obra feminina e de menores e que a inserção de 

mulheres no trabalho produtivo e assalariado foi marcada pela extensão de suas 

ocupações no trabalho reprodutivo na esfera doméstica. Nesse sentido, atividades como 

limpar, lavar, cozinhar, cuidar de crianças e idosos, costurar, entre outras, estabeleceram 

relação direta com as experiências femininas no mercado produtivo de trabalho e 

demarcaram os espaços das mulheres nas fábricas. O gênero então foi fator 

determinante no processo de alocação das mulheres em postos de trabalho em um 

período de desenvolvimento da indústria nacional. No setor industrial, a mão de obra 

feminina foi incorporada, sobretudo, nas fábricas têxteis, de vestuário e alimentícias. 

Para dar conta de tal análise, torna-se importante recorrer a fontes que nos 

possibilitem examinar o cotidiano dos trabalhadores têxteis, as formas de organização 

de classe trabalhadora e as experiências de homens e mulheres adultos/as, bem como, de 

menores que vendiam sua força de trabalho e vivenciavam tal experiência de diferentes 

formas devido a questões que serão ressaltadas nessa pesquisa. Entre esses documentos 

os jornais são de grande relevância e tiveram espaço privilegiado nessa pesquisa.  

Utilizando a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional foi possível mapear, 

entre os diferentes periódicos digitalizados pela instituição, aqueles que procuraram 

registrar informações sobre a classe trabalhadora têxtil dentro e fora das fábricas. 

Assim, com o uso de tal ferramenta tivemos acesso e trabalhamos com 18 jornais, além 

de A Voz do Trabalhador que obtivemos acesso a uma versão digitalizada e Gazeta 

Operaria, que obtém exemplares em microfilme na Biblioteca Nacional. 

Os 18 periódicos pesquisados na Hemeroteca Digital são: A Epoca, A Imprensa, 

A Noite, A Noticia, A Razão, A Rua, A União,Diario Carioca, Jornal do Brasil, Jornal 

do Commercio, Correio da Manhã, Gazeta de Noticias, O Fluminense, O Imparcial, O 

Jornal, O Paiz, The Rio News e Voz do Povo. Deve-se ressaltar que esse agrupamento é 

formado por jornais da grande imprensa e jornais operários. 

Destes, a Gazeta de Noticias, fundado em 1875, por Ferreira de Araújo é um dos 

mais antigos periódicosde circulação abrangente. Segundo Marialva Barbosa, essa folha 

contribuiu para o desenvolvimento de uma “verdadeira cidade política” no Rio de 
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Janeiro do final de década de 1880. Os principais assuntos do cenário político, como o 

tema da abolição, por exemplo, passavam pelas páginas da Gazeta de Noticias43. 

Com a República e as transformações que a cidade estava sofrendo, os jornais, 

na vivência de um novo tempo, cuja marca era a relação mais próxima com as novas 

tecnologias, procuravam tornar evidente sua presença em um cenário de progresso. 

Progresso este que estabelecia relação direta com um futuro de redenção e com o 

apagamento do passado44. 

Em meio a transformações introduzidas com o intuito de querer retratar o real, a 

imagem técnica adquire um lugar privilegiado nas publicações do período. O Jornal do 

Brasil procurou utilizar tal recurso, no início do século XX, para difundir mais 

rapidamente as informações contidas na folha. Para além dessa tecnologia, com o intuito 

de criar uma relação mais próxima com o público-leitor, o jornal intermediava queixas e 

reclamações que fossem enviadas a sua redação. Na tentativa de se tornar um jornal 

popular, o Correio da Manhã, na primeira década do século, também promove a 

participação de seus leitores em suas páginas com a inclusão desse tipo de coluna, 

seguindo o sucesso do Jornal do Brasil. 

Contudo, havia também aquelas folhas que procuravam ressaltar o princípio de 

distinção e acentuavam as relações com a classe dominante, como era o caso do Jornal 

do Commercio, produzido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro e que era, 

inclusive, o periódico mais caro da Capital Federal, custando o dobro do Jornal do 

Brasil. Tal posicionamento distinto nos permite refletir acerca da circulação das ideias 

publicadas em suas páginas, visto que nem todos poderiam pagar por um exemplar 

diariamente, e para que público-leitor seus editores procuravam e direcionar, o que 

determinava o conteúdo que constaria na folha. 

Nesse período também a reportagem local adquire cada vez mais relevância. 

Apesar da importância das notícias internacionais, obtidas pelo serviço telegráfico, e 

que ocupavam, muitas vezes, a primeira página, despertavam mais interesse do público 

os acontecimentos da cidade, as tragédias cotidianas, o sensacional, registros que 

privilegiam o trabalho do repórter. 

                                                           
43BARBOSA, Marialva. História cultural da imprensa: Brasil, 1900-2000. Rio de Janeiro: Mauad X, 
2007. p. 17. 
44BARBOSA, Marialva, op cit, p. 25. 
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Ainda, observa-se, na virada do século XIX para o XX, o processo global de 

surgimento das bases para a construção do modelo de objetividade do jornalismo. Para 

melhor compreensão, o ideal de objetividade deve ser analisado na longa duração, como 

um símbolo de distinção cunhado pelas empresas jornalísticas para conferir ao jornal 

um “lugar autorizado de fala”45. 

No início do século XX, de acordo com informações do escritor Olavo Bilac, os 

periódicos mais importantes da cidade eram o Jornal do Commercio, o Jornal do Brasil, 

a Gazeta de Noticias, o Correio da Manhã e O Paiz, juntas estas folhas possuíam uma 

tiragem de 150 mil exemplares46. Em uma cidade que abrigava 600 mil habitantes, 

torna-se possível pensar acerca do poder de difusão e importância desses jornais como 

formadores de opinião no Distrito Federal. 

Ao longo da década de 1920, circulavam pela cidade do Rio mais de 800 

periódicos. Com difícil continuidade de publicação, apenas uma dezena se mantém de 

forma regular em circulação, sendo os principais: O Paiz, o Jornal do Commercio, a 

Gazeta de Noticias, A Noticia, o Correio da Manhã e o Jornal do Brasil47.  

Títulos da grande imprensade menor expressividade também contribuíram para a 

composição dessa pesquisa, são eles: A Imprensa, A Noite, A Razão, A Rua, A União, 

Diario Carioca, O Fluminense, O Imparcial, O Jornal e The Rio News. Apesar de 

pertencerem ao segmento da grande imprensa, esses periódicos, fundados entre os anos 

1878 (O Fluminense) e 1928 (Dario Carioca), se distinguiam por seus posicionamentos 

e disputavam interesses e interpretações sobre o mundo. Esses veículos de comunicação 

se distinguiam pelo matiz ideológico, expresso nas pautas que abraçavam, na auto-

imagem construída e no público-leitor que almejava atingir48. Algumas folhas eram 

formadas em torno de vieses bem específicos, como eram os casos de A União (jornal 

católico)49 e The Rio News (jornal abolicionista)50. Merece destaque também o periódico 

A Razão, jornal oficial da doutrina denominada racionalismo cristão, que despendia 

                                                           
45BARBOSA, Marialva, op cit, p. 40. 
46BARBOSA, Marialva, op cit, p. 41. 
47BARBOSA, Marialva, op cit, p. 84. 
48LUCA, Tania Regina de. A grande imprensa no Brasil da primeira metade do século XX. Anais da 
BRASA. p. 8. Disponível em: http://www.brasa.org/wordpress/Documents/BRASA_IX/Tania-Luca.pdf . 
Acesso em: 13 abr. 2018. 
49A União. 01/01/1905. 
50ROCHA, Antonio Penalves. The Rio News de A. J. Lamoureux: um jornal abolicionista carioca de um 
norte-americano. Projeto História, São Paulo, nº 35, 2007. pp. 141-159. 
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considerável atenção à causa operária e no qual é possível encontrar informações sobre 

a atuação da União dos Operários em Fábricas de Tecidos. 

Torna-se possível ressaltar alguns fatores que podem ter contribuído para a 

proliferação de folhas jornalísticas, tais como, o desenvolvimento urbano, as divisões 

políticas que produziam disputas de interesses em torno da disseminação da informação, 

as cisões dentro dos próprios jornais, os avanços tecnológicos e um ideal de distinção da 

imprensa burguesa. 

Assim, mesmo que a grande imprensa não focalizasse a causa operária como 

prioridade de conteúdo em suas páginas, o desenvolvimento da industrialização e suas 

consequências, bem como, a atuação do movimento operário faziam parte da Capital 

Federal, agitavam e alteravam a rotina da cidade e ocupavam espaço no interior desses 

jornais que se preocupavam em registrar o cotidiano do Rio de Janeiro e os grandes 

acontecimentos que ocorriam a nível local. Nesse sentido, a imprensa burguesa nos 

permite acompanhar episódios da experiência operária que movimentaram a cidade, 

assim como, análises sobre as condições de vida e trabalho da classe trabalhadora, visto 

que esta eraum corpo pujante no território do Distrito Federal. 

Com diferentes objetivos, uma outra proposta narrativa e sem fomento 

financeiro do Estado e/ou grandes empresários, os jornais operários se constituíam 

como vozes de oposição ao sistema e circulavam, muitas vezes, clandestinamente. 

Fatores estes que influenciavam na linguagem que se utilizava para atingir o público, na 

circularidade das ideias publicadas em tais páginas, no conteúdo escolhido para 

estampar as publicações, entre outros. 

Para além de analisar as experiências dos/as trabalhadores/as têxteis a partir da 

leitura feita pelos jornalistas da grande imprensa, os jornais operários nos permitem 

tomar conhecimento das demandas, dos conflitos e do cotidianodesses/as 

trabalhadores/as por meio da perspectiva dos militantes operários e representantes das 

categorias de trabalhadores.  

Maria Nazareth Ferreira argumenta que o valor dos jornais operários como fonte 

histórica se exprime tanto pela qualidade quanto pela quantidade das informações que 

podem ser analisadas pelo pesquisador. No tocante à qualidade, essas fontes fornecem 

informações acerca dos problemas enfrentados pela classe trabalhadora, as diferentes 
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demandas das diversas categorias, questões referentes ao ambiente de trabalho, as 

pautas das diferentes correntes ideológicas que buscavam influenciar a classe operária, 

etc; enfim, todos esses pontos eram motivos para debates e estampavam as páginas 

dessas folhas. No que diz respeito à quantidade, um considerável número de jornais e 

revistas foi produzido, em diferentes partes do país, por representantes da classe 

trabalhadora, o que nos permite vislumbrar diversas propostas de organização da classe 

e a multiplicidade de experiências vivenciadas pelo/a operário/a brasileiro51. 

Dos jornais utilizados nessa pesquisa, 4 fazem parte da imprensa operária, são 

eles: A Epoca (tendência socialista), A Voz do Trabalhador (órgão da Confederação 

Operária Brasileira), Gazeta Operaria, Voz do Povo (órgão da Federação dos 

Trabalhadores do Rio de Janeiro). Diferente dos jornais dos principais periódicos da 

imprensa burguesa que permaneciam em circulação por décadas, a imprensa operária, 

por enfrentar dificuldades econômicas e políticas, não conseguia manter suas folhas em 

constante circulação. Alguns tiveram curta existência, ao passo que foram publicados 

com grandes intervalos. No tocante ao conteúdo dos jornais, essa imprensa, além das 

notícias pertinentes à classe operária, reproduzia a íntegra de textos e conferências que 

contribuiriam para a formação dos/as trabalhadores/as. Publicavam também manifestos 

e convocações para reuniões operárias52. 

Compõem ainda o conjunto que fontes que estruturam essa pesquisa outros 

documentos textuais produzidos por diferentes agentes sociais, podemos destacar como 

os principais a classe industrial, as associações operárias e o Estado. Entre as fontes 

oriundas dos industriais constam o Relatório da Companhia de Fiação e Tecidos 

Corcovado (1915) que se encontra na Biblioteca Nacional; o Relatório da Diretoria do 

Centro de Fiação e Tecelagem do Algodão de 1923 (1924), Relatórios da Sociedade 

Cooperativa de Seguros Operários em Fabricas de Tecidos (1921-1926) e os Livros de 

Circulares do Centro Industrial de Fiação e Tecelagem do Algodão (1928-1930), todos 

arquivados pelo Sindicato da Indústria da Fiação e Tecelagem do Estado do Rio de 

Janeiro. Entre os documentos produzidos por associações operárias constam os 

Estatutos da União dos Operários em Fábricas de Tecidos (1918) encontrados no 

Arquivo Nacional e o Livro de Atas da Associação dos Operários da América Fabril 

                                                           
51FERREIRA, Maria Nazareth. A imprensa operária no Brasil - 1880-1920. Petrópolis: Vozes, 1978. p. 
88. 
52FERREIRA, Maria Nazareth, op cit, pp. 104-105. 
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(1926-1929) que se localiza no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Compondo 

as fontes produzidas pelo Estado estão documentos da Vara Cível do Rio de Janeiro, da 

Corte de Apelação, da Pretoria Cível do Rio de Janeiro referentes às Freguesias da 

Glória, Lagoa e Gávea (1917), o Recenseamento de 1906, o Recenseamento de 1920 e 

decretos promulgados no período de abrangência dessa pesquisa que focalizavam a 

causa operária, como os decretos nº 1.313 de 17 de janeiro de 1891 e o nº 21.417, de 17 

de maio de 1932, que balizam essa pesquisa. 

Ainda, como fontes orais, essa dissertação contou com a contribuição de um 

trabalho realizado para o Projeto Coleção Bairro Fábrica, no qual, em 1987, foram 

entrevistados alguns/mas ex-operários/as da Companhia de Fiação e Tecidos Alliança. 

Estas entrevistas encontram-se no Arquivo de Memória Operária do Rio de Janeiro da 

UFRJ. 
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Parte do mapa da cidade do Rio de Janeiro (1905) 
Fonte: http://imaginerio.org/#1905/13/-22.93958241872955/-43.2396125793457//// 
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Parte do mapa da Freguesia de Campo Grande (1905) 
Fonte: http://imaginerio.org/#1905/13/-22.8781298983648/-43.46879860923173//// 
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CAPÍTULO 1: “A mulher operaria e as crianças estavam mais 
interessadas na continuação da greve”: desafios, resistências e 
possibilidades 

É urgente que nos occupemos neste momentoso assumpto, agora que se 
cogita da organisação do quarto congresso operario brasileiro, para que seja 
esse assumpto discutido com acerto e em alguma coisa possamos contribuir 
para minorar a situação miserrima da mulher e da criança proletaria. O 
industrialismo explorador moderno, na sua insaciavel sede de grandes e 
fabulosos lucros, nos ultimos anos tem procurado afastar das industrias os 
operarios para serem substituidos pelas mulheres e creanças, aproveitando-se 
para isso de lhes ser fácil, graças aos modernos inventos mechanicos53. 

 Em 11 de setembro de 1912, Mariano Garcia, militante socialista, cigarreiro e 

jornalista, publicou um artigo intitulado “Mulheres e crianças nas fábricas” no jornal A 

Epoca no qual procurava chamar atenção para as explorações sofridas por mulheres e 

crianças no trabalho das indústrias e tinha o intuito de colocar o tema como pauta de 

discussão no Quarto Congresso Operário Brasileiro. 

 Tal congresso organizado pela Liga do Operariado do Distrito Federal, com o 

apoio do filho do Presidente da República Hermes da Fonseca, o deputado Mário da 

Fonseca, foi realizado entre os dias 7 e 15 de novembro de 1912 e foi denominado 

Quarto Congresso Operário Brasileiro por levar em consideração os congressos 

socialistas de 1892 e 1902 e o Congresso Operário Brasileiro de 1906. O evento foi 

considerado corrompido por parte do movimento operário em virtude da influência de 

políticos na organização, a começar pelo deputado incentivador do congresso, que 

defendia os interesses do governo54. 

 Mariano Garcia defendia a ideia de que os industriais estariam substituindo a 

mão de obra masculina por mulheres e crianças em virtude da maior facilidade de lidar 

com o maquinário empregado nesses estabelecimentos. Garcia argumentava também 

que as mulheres e as crianças estavam sendo empregadas em fábricas por conta dos 

baixos salários pagos a esses segmentos da força de trabalho e procurou reforçar seu 

posicionamento atentando para a moralidade: 

Ora, quem conhece a organisação social actual, em toda a parte do mundo, 
sabe que por esse meio ganham os capitalistas muito mais dinheiro porque 

                                                           
53A Epoca. 11/09/1912. 
54A Imprensa. 30/08/1912 / SEABRA, Eliane Pires. O movimento operário na Primeira República. Anais 
do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, julho 2011. p. 10. Disponível em: 
http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300152285_ARQUIVO_trabalhosemresumoanpuh.p
df Acesso em: 14 jan. 2018. 
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pagam menos ao trabalho das mulheres e creanças, e põem os operarios em 
disponibilidade forçada, tornando-se por esse afastamento do homem das 
fabricas, mais facil o encaminhamento das operarias para a prostituição. Em 
geral é isso que se observa em todas as industrias modernas, para onde são 
essas pobres moças e creanças arrastadas, afim de irem ajudar seus paes e 
esposos a sustentar a lucta pela vida55. 

 O militante explora as noções de moralidade vigentes no período para chamar 

atenção para o perigo que poderia representar a presença de mulheres em fábricas sem a 

proteção de homens de sua confiança que pudessem zelar por sua “honestidade”, 

fazendo com que a ameaça da prostituição emergisse. Posto que, no início do século 

XX, os juristas procuraram conciliar as tradições católicas e patriarcais com os ideais de 

democracia liberal, assim, passaram a redefinir a honra como atributo moral, expressa 

na pureza sexual, particularidade das mulheres, enquanto que cabia aos homens a defesa 

da honra feminina56. Nesse sentido, a ameaça à honra das mulheres, em espaços de 

trabalho no qual os homens estariam sendo, supostamente, afastados, representava um 

alto risco de que essas trabalhadoras caíssem na prostituição. O que configuraria em 

uma perdição, visto que, de acordo com o autor do artigo, o único intuito dessas moças 

e crianças adentrarem as fábricas era contribuir no sustento familiar, ajudando os pais 

ou os maridos. 

No fragmento, Mariano Garcia aborda que organização social do trabalho 

passara a empregar mulheres e crianças para reduzir os custos com a mão de obra. 

Entretanto, segundo Maxine Berg, na industrialização incipiente, as mulheres não foram 

empregadas por causa de seus salários mais baixos, mas por conta de novos métodos de 

produção que estavam sendo introduzidos. Tais métodos incluíam práticas de gestão, 

divisão do trabalho e tecnologias que se desvincularam dos costumes artesãos 

tradicionais. Torna-se interessante observar que a mão de obra feminina e infantil 

representou a força de trabalho chave em determinadas situações. Por exemplo, nas 

manufaturas de fiação da Inglaterra, as mulheres e as crianças foram as primeiras a 

desempenhar funções. Nesse período, ocorreu um considerável aumento de mulheres 

solteiras e meninas trabalhando na produção familiar ou em oficinas que produziam 

renda, tecidos, fábrica de botões, manufatura de algodão ou de cerâmica. A inovação na 

organização também teve efeito sobre as mulheres casadas com filhos, pois 

                                                           
55A Epoca. 11/09/1912. 
56CAULFIELD, Sueann. Em defesa da honra: moralidade, modernidade e nação no Rio de Janeiro (1918-
1940). Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2000. pp. 57/86. 
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desenvolveu-se uma divisão do trabalho baseada em um/a adulto/a com crianças 

assistentes57. 

É possível que Mariano Garcia entendesse que as mulheres e as crianças 

estavam substituindo os homens nas fábricas, pois, naquele período, o Rio de Janeiro 

era o maior centro positivista brasileiro e, em tal corrente de pensamento, “o homem e a 

mulher são concebidos como seres complementares, não apenas biologicamente, mas 

também mental e socialmente”58. Assim, ambos possuiriam características que se 

suplementariam. Nesse sentido, o homem teria maior aptidão para transformar o meio 

em benefício da espécie, possuindo, então, o “fator industrial”, enquanto que a mulher 

concentrava em si a aptidão de modificar a espécie, possuindo o “fator moral”59. 

Seguindo essa lógica, podemos conjecturar que a interpretação de Garcia dizia respeito 

a uma compreensão na qual o espaço produtivo de trabalho seria masculino e, portanto, 

se as mulheres e as crianças estavam ocupando postos de trabalho em fábricas, elas 

estariam tirando oportunidades de trabalho dos homens. 

 Maxine Berg e Maria Valéria Junho Pena defendem que diferente do que 

acreditavam diversos militantes operários, calcados em lógicas de homem provedor e de 

espaço produtivo de trabalho exclusivo aos homens, as mulheres e as crianças não 

estavam substituindo a força de trabalho masculina nas fábricas, mas, foram os homens 

que, a longo prazo, adentraram tais espaços de trabalho e foram diminuindo a presença 

de mão de obra feminina nesses ambientes. De acordo com Berg, nas indústrias de alta 

produção da Inglaterra, como, a têxtil e a de papel, os processos de expansão do capital 

foram acompanhados, em certa medida, da substituição de mulheres e crianças por 

homens. A autora levanta alguns fatores que contribuíram para tal afastamento, como, 

por exemplo, as atividades dos sindicatos majoritariamente masculinos e o aumento da 

ideologia do homem provedor. Assim, se em 1780, havia 67,5% de mulheres casadas 

trabalhando em Cardington (Inglaterra), em 1911, elas representam apenas 10% das 

trabalhadoras casadas trabalhando em indústrias no país60.  

                                                           
57BERG, Maxine. Women’s work and the Industrial Revolution. Refresh. 12 (Spring 1991). p. 4. 
58SOIHET, Rachel. Condição feminina e formas de violência: mulheres pobres e ordem urbana (1890-
1920). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989. p. 111. 
59SOIHET, Rachel, op cit, p. 112. 
60BERG, Maxine, op cit, p. 4. 
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No caso brasileiro, Maria Valéria Junho Pena argumenta que as mulheres e as 

crianças representaram a mão de obra fundamental no início da industrialização fabril e 

que, se em 1872 elas representavam 76% da força de trabalho assalariada em fábricas, 

em 1950, eram somente 23%61. Maria Alice Rosa Ribeiro, que focalizou a indústria 

têxtil paulista, defende que não há evidências de que as primeiras fábricas empregassem 

majoritariamente homens adultos e que foram, gradativamente, substituindo estes 

trabalhadores por mulheres e menores. Pois, sendo as atividades de fiar e tecer 

extensões das funções domésticas, as mulheres e crianças representaram a mão de obra 

por excelência dessa indústria e, assim sendo, elas não ocuparam o lugar do homem 

adulto nas fábricas e tampouco o jogaram no desemprego62.  

 É preciso levar em consideração que as autoras analisam espaços e períodos 

distintos, cujos processos de afastamento de mulheres e crianças das fábricas se 

manifestaram de formas específicas. No entanto, torna-se possível observar que com o 

desenvolvimento da indústria em ambos os países, as mulheres e as crianças, que 

forneceram os primeiros braços nas fábricas, foram sendo substituídas por homens. 

 Precisamos considerar também que as mulheres foram empregadas nas fábricas 

de acordo com noções de gênero. Assim, elas foram se ocupando de funções 

consideradas propícias para as qualidades “inatas” à natureza feminina, que se 

expressavam na flexibilidade do corpo, na agilidade dos dedos, na paciência com gestos 

monótonos e na adequação à disciplina do trabalho63.Nesse sentido, na virada do século 

XIX para o XX, além de trabalharem em serviços domésticos, elas também se fizeram 

presentes em fábricas de tecidos, vestuário, alimentos, cordas, botões, chapéus, mas 

também em lojas de costura e de produção de bordados. 

 Rachel Soihet destaca que os setores da indústria que mais absorveram mão de 

obra feminina eram aqueles cujo produto as mulheres fabricavam no ambiente 

doméstico anteriormente ao desenvolvimento de manufaturas, como é o caso de tecidos, 

confecção de roupas, chapéus, etc64. 

                                                           
61PENA, Maria Valéria Junho. Mulheres e trabalhadoras: presença feminina na constituição do sistema 
fabril. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. p. 14. 
62 RIBEIRO, Maria Alice Rosa. Condições de trabalho na indústria têxtil paulista (1870-
1930).Campinas/São Paulo: Editora da Unicamp/Hucitec, 1988. p. 147. 
63PERROT, Michelle.As mulheres ou os silêncios da história. Bauru: Edusc, 2005. p. 252. 
64SOIHET, Rachel, op cit, p. 174. 
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Percebendo que, diferente das mulheres das classes abastadas, as representantes 

das classes populares costumavam exercer funções no espaço produtivo de trabalho, 

seja com tarefas domésticas, seja com ocupações em fábricas, lojas ou oficinas, que 

estariam associadas à extensão de suas “aptidões femininas”, neste capítulo, 

procuraremos analisar as possibilidades e as limitações de ser operária têxtil no Distrito 

Federal,bem como, explorar discursos acerca das trabalhadoras e de menores 

empregados em fábricas de tecidos no final do século XIX e nas primeiras décadas do 

XX. Ainda, apresenta-se como preocupação, refletir sobre a construção da ideia de que 

o salário das mulheres era menor porque serviria para complementar a renda familiar. 

No entanto, torna-se relevante levar em consideração, assim como aponta 

Margareth Rago, que a maior parte da documentação disponível sobre universo fabril 

foi produzida por homens, fossem eles autoridades públicas, industriais e militantes 

operários. Isso significa dizer que ao analisarmos tais fontes estamos lidando muito 

mais com a construção masculina da identidade das mulheres operárias do que com suas 

próprias concepções sobre suas condições de vida e trabalho. Nesse sentido, por um 

longo período, a historiografia abordou a mulher trabalhadora urbana como uma figura 

oprimida, vitimizada e que não oferecia resistência. Sem uma definição clara de suas 

formas de atuação, a operária foi transformada numa figura passiva, que sofria diversos 

tipos de exploração65. 

Portanto, procuraremos pensar como a imagem da operária têxtil foi construída, 

numa imprensa majoritariamente masculina e por um poder público também masculino; 

mas, buscando atentar para as formas de atuação dessas trabalhadoras, formas estas que 

nos permitem questionar a construção da mulher trabalhadora como passiva e sem 

consciência política. 

 

1.1 “A conquista do pão e a defesa da honra”: obstáculos e lutas 

enfrentados pelas operárias têxteis  

Ah o trabalho das mulheres o que elle custa, para viverem, fugindo da 
seducção que anda em torno dellas, em busca de victimas para sala dos 
tuberculosos nos hospitaes de caridade! É uma vida de tormento: ao lado da 
conquista do pão e a defesa da honra. Quantas resistem? Porque custa muito a 

                                                           
65RAGO, Margareth. Trabalho feminino e sexualidade. In: DEL PRIORE, Mary (org.) & BASSANEZI, 
Carla (coord. de textos). História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto/Ed. UNESP, 1997. p. 579. 
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conquista do pão. E mais: nem sempre ella dá para a defesa da honra. 
Quantas não tem a mãi e irmãs menores a sustentar! 
[...] 
Podiamos ir além. Podiamos mostrar a ninharia, os poucos nickeis diarios 
que representam 12 horas de trabalho dessas raparigas, nas officinas, nos 
“ateliers”, nas fabricas – uma e outras verdadeiras ante-camaras das salas dos 
tuberculosos nos hospitaes. 
Ah! O trabalho das mulheres...66 

Em um artigo intitulado “O trabalho das mulheres” publicado na primeira página 

do jornal Gazeta de Notícias, o articulista elenca alguns dos principais problemas 

discutidos no período sobre o emprego de mulheres em fábricas. São ressaltadas as 

noções de moralidade, as consequências para a saúde, as dificuldades econômicas que 

acarretava a inserção feminina no mercado produtivo, os baixos salários e as extensas 

jornadas. 

Susan Besse argumenta que o trabalho feminino justificava-se por conta da 

necessidade financeira e da utilidade social. Em caso de mulheres solteiras e viúvas que 

sustentavam a si e a seus dependentes, ou no caso de casadas que contribuíam com a 

renda familiar, as mulheres além de garantirem o bem-estar individual e familiar, ainda 

aumentavam a riqueza nacional e promoviam o progresso econômico. No entanto, 

segundo a autora, grande parte dos críticos sociais considerava o trabalho feminino um 

mal necessário, imposto pelas condições da vida moderna. Preocupava-se que o trabalho 

no espaço produtivo alterasse a definição de feminilidade, transformasse a consciência 

feminina e interferisse na dedicação às tarefas domésticas e à família. Em resumo, se 

havia necessidade do trabalho feminino, este deveria ser temporário e incidental, não 

central na vida delas, visto que as mulheres teriam outras prioridades67. 

O argumento da necessidade financeira era tão bem aceito socialmente para 

justificar o trabalho feminino no mercado produtivo que quando acreditava-se que as 

moças não estavam trabalhando por necessidade era questionada sua permanência no 

espaço público e suas intenções para manterem-se empregadas. Nesse sentido, Cecilio 

Machado, militante operário68, publicou um artigo no jornal A Epoca intitulado “As 

mulheres nas fábricas”, no qual procurava expor as condições de trabalho em 

                                                           
66Gazeta de Noticias. 13/05/1915. 
67BESSE, Susan K. Modernizando a desigualdade: Reestruturação da ideologia de gênero no Brasil 
(1914-1940). São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999. p. 147. 
68Cecilio Machado era operário do Arsenal de Guerra. Foi membro da Liga do Operariado do Distrito 
Federal e em 1917 ocupou o cargo de presidente da Sociedade União Igualitária dos Operários. In: 
BATALHA, Claudio H. M. Dicionário do movimento operário: Rio de Janeiro do século XIX aos anos 
de 1920 – militantes e organizações. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2009. p. 95. 
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estabelecimentos fabris da capital e também questionar a presença delas em tais 

ambientes: 

Não podia ser mais nobre e mais fecunda a campanha encetada pelo meu 
illustre companheiro Mariano Garcia, contra a torpe exploração das mulheres 
nas fabricas, principalmente nas fabricas de tecidos. 
[...] 
Todos sabem o quanto é deshumano, o modo porque são ellas tratadas, com o 
maior despreso passivel, trabalhando das 6 ½ horas da manhã ás 5 horas, isto 
quando não ha serão até ás 10 horas da noite, para ganharem uns minguados 
salarios, que são insuficientes para sua alimentação, quando com o seu 
trabalho ellas concorrem para enriquecer os seus exploradores. 
As fabricas são hoje uma especulação e um verdadeiro caminho para a 
prostituição.69 

Cecilio Machado, apesar de ser operário do Arsenal de Guerra, resolveu escrever 

sobre as condições de trabalho das mulheres nas fábricas de tecidos, onde considerava 

que as operárias eram mais exploradas, aproveitando a iniciativa de Mariano Garcia, 

que também abordara tal assunto. Machado focaliza a longa jornada de trabalho, de 

quase 11 horas, e a existência de períodos de serão, que fazia com que as operárias 

trabalhassem até às 10 horas da noite. O militante também apresenta as fábricas como 

espaços nocivos à dignidade feminina, visto que propiciariam o encaminhamento das 

trabalhadoras para a prostituição. 

Em virtude da liberdade de ocupação do espaço público conquistada pelas 

mulheres das classes trabalhadoras, que socializavam nas ruas e desempenhavam 

funções no mercado produtivo, ampliando as noções de feminilidade impostas pela 

ordem burguesa, “elas ficavam sob suspeita de ‘prostituição clandestina’70 pela Polícia e 

outras autoridades públicas”71. É possível notar também que alguns militantes operários, 

tais como Mariano Garcia e Cecilio Machado, acionavam tal discurso para salientar as 

possíveis ameaças à honra feminina nesses ambientes de trabalho, visto que a 

honestidade das mulheres estava relacionada à virtude moral no sentido sexual72. Assim, 

tanto as investidas masculinas nos espaços de trabalho, quanto os comportamentos 

femininos nas fábricas e no espaço público poderiam colocar em dúvida a integridade 

das trabalhadoras e associá-las às prostitutas. Joana Pedro adverte que o fantasma da 

                                                           
69A Epoca. 19/08/1913. 
70Considerada uma prostituição reservada, discreta, misteriosa. In: CAULFIELD, Sueann, op cit, p. 76. 
71CAULFIELD, Sueann, op cit, p. 121. 
72CAULFIELD, Sueann, op cit, p. 77. 
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prostituição servia para definir comportamentos e esse perigo iminente ameaçava, 

sobretudo, as jovens trabalhadoras73. 

Nesse sentido, Cecílio Machado questiona a necessidade de algumas 

trabalhadoras exercerem funções em fábricas, em virtude de estar percebendo alterações 

em seus comportamentos: 

Dizem que é a necessidade que a atira assim ao trabalho nas fabricas, o que 
não é em muitos casos verdade; é antes um vicio que as nossas moças estão 
adquirindo de andarem na rua, ouvindo chalaças e serem acompanhadas 
pelos seductores até a porta de suas casas ou das fabricas. Por esse modo a 
corrupção progride de modo assombroso, devido a convivencia de pessoas 
sem escrupulos e sem moral74. 

O militante nega que, em muitos casos, seria a necessidade financeira o fator 

fundamental para que as mulheres trabalhassem em fábricas e ocupassem o espaço 

público, mas sim a oportunidade de andarem desacompanhadas, ampliarem suas noções 

de liberdade e iniciarem relações amorosas longe das vistas de familiares.  Ao 

adquirirem autonomia por conta do trabalho, as mulheres das classes populares 

adentravam em um novo ambiente com características próprias, que lhes proporcionava 

alterar suas normas de conduta. Com a introdução no universo produtivo de trabalho, as 

operárias desenvolveram novos hábitos e comportamentos para lidarem com o ambiente 

em que estavam inseridas, ampliando assimseus padrões de conduta social e até mesmo 

sexual perante o que era estabelecido para mulheres nesse período. Até mesmo porque 

por serem possuidoras de uma renda, as mulheres tinham mais liberdade para dar fim a 

relações indesejadas. 

Apesar de perceber que as operárias fabris não se enquadravam nos padrões de 

conduta social estabelecidos para as mulheres no período, Cecilio Machado acionava 

noções de feminilidade burguesas, tais como, paciência, caráter ordeiro, atenção ao 

detalhe, submissão, entre outras; para justificar o porquê da mão de obra feminina estar 

sendo empregada em fábricas de tecidos: 

A especulação é tão grande por parte desses senhores industriaes, que dão 
preferencia ao trabalho das mulheres e não querem o dos homens, 
principalmente nos teares, porque estas se sujeitam mais aos preços por que 
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elles pagam o trabalho e um só protesto não sahe dos labios dessas 
infelizes75. 

No fragmento, o militante afirma que a preferência por empregar mulheres em 

favor dos homens seria por conta da submissão destas aos baixos salários e à 

passividade em relação às condições de exploração. Rachel Soihet argumenta que em 

virtude da atribuição das mulheres à esfera privada executando, primordialmente, os 

papeis de esposa, mãe e dona de casa e da colocação do trabalho produtivo como algo 

secundário, as funções desempenhadas por elas davam lugar à discriminação salarial, 

profissional e sindical. Tal circunstância foi utilizada pelos industriais para obterem 

lucros com a mão de obra feminina, fato este que canalizou as hostilidades dos 

trabalhadores contra as mulheres76. 

Michelle Perrot parte da mesma perspectiva ao afirmar que as ocupações 

consideradas “boas para uma mulher” eram aquelas que permitiam que ela realizassem 

sua tarefa profissional (de menor importância) e doméstica (primordial). E acrescenta 

que as “qualidades femininas”, como submissão e passividade, características que 

arrancavam elogios dos patrões e indignação dos operários, eram, na verdade, frutos da 

educação ensinada às meninas. Segundo a autora, estas eram qualificações aprendidas, 

fantasiadas de qualidades naturais77. 

Para Boris Fausto, a explosividade e o baixo grau organizatório do setor têxtil 

estabeleciam relação direta com a composição da categoria, devido ao fato de ser um 

ramo da indústria com considerável presença de crianças e mulheres, o que era 

considerado como desvantagem. O autor ressalta que no tocante à capacidade de 

mobilização, não há indícios de que as mulheres fossem menos aptas que os homens e 

há constantes referências da propensão delas a protestar. No entanto, em virtude da 

descontinuidade nas fábricas, que se explicaria pela lógica de que o trabalho feminino 

serviria para complementar a renda familiar, as mulheres enfrentaram dificuldades para 

exercer uma atividade organizatória formal e estiveram “quase ausentes do rol dos 

organizadores”78. 
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Sabendo que a história da organização dos/as trabalhadores/as não se restringe 

à atuação nas/por parte das associações de classe e entendendo que apesar das 

adversidades e dos desafios, as mulheres trabalhadoras procuraram reivindicar melhores 

condições de vida e trabalho dentro e fora dos sindicatos do ramo, destacaremos 

episódios, encontrados na imprensa, que retratam as operárias têxteis tomando 

posicionamentos que escapavam às noções de feminilidade e que questionavam a 

afirmação defendida por Boris Fausto, ou seja, atuando também por dentro de 

associações operárias.  

Tal proposição segue a tendência apontada por Glaucia Fraccaro de que apesar 

das mulheres não estarem na linha de frente dos sindicatos da categoria, comandadas 

majoritariamente por homens, elas estiveram presentes e ativas nas lutas da classe 

trabalhadora, demonstrando capacidade de organização e resistência79.  

Apesar de poucas mulheres das classes populares assinarem artigos em jornais, 

essas trabalhadoras usaram tal veículo de comunicação para levar ao conhecimento do 

público as arbitrariedades de seus patrões e as condições de vida e trabalho nas fábricas 

de tecidos. Em 8 de setembro de 1901, foi publicada, no Jornal do Brasil, uma notícia 

que denunciava as dificuldades enfrentadas pelas operárias da Fábrica de Tecidos 

Alliança. Assim foi registrado: 

As operarias da Fabrica de Tecidos Alliança queixam-se que, além de 
ganharem pouco, trabalhando em excesso, são ainda obrigadas a comprar os 
artigos de que necessitam, generos, etc., em uma venda em que um 
monopolio em que figura alguem da fabrica, sendo forçadas a pagar mais 
20% do que em outra qualquer parte. Dizem-nos que, estando enfermas, lhes 
suspendem o credito na referida venda, ficando sem recursos, quando delles 
mais necessitam. 
Mezes ha em que têm a receber, sendo o salario absorvido nas despezas feitas 
na tal venda, fazendo o desconto o proprietario da fabrica de acordo com o tal 
negociante. 
Trabalham das 6 horas da manhã ás 5 ¼ da tarde, e percebem sómente 3$000 
diarios, raro é, porém, terem saldo a receber de suas ferias80.  

Além das questões relativas ao trabalho, as operárias demonstravam 

descontentamento em relação à  falta de liberdade para gastar o dinheiro recebido, pois 

se possuíam facilidades para pagar a conta na venda localizada próxima à Alliança, 

consideravam os valores cobrados lá caros e, com o alto custo da alimentação comprada 
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naquele comércio, enfrentavam dificuldades para se sustentarem com as baixas 

remunerações que recebiam.   

De acordo com Claudio Batalha, a maioria das greves e protestos nesse início 

do século XX se circunscrevia a uma única fábrica, o ano de 1903 rompia com essa 

dinâmica, pois emergiram naquele período movimentos que envolveram categorias 

diversas e um grande número de trabalhadores. A greve liderada pelos operários têxteis 

em agosto-setembro daquele ano foi um marco nesse sentido, visto que contou com a 

adesão de outras categorias, o que lhe atribuiu ares de greve geral, por conseguir a 

paralisação de milhares de trabalhadores do Distrito Federal81. 

 O movimento contou com forte apoio da Federação dos Operários e Operárias 

em Fábricas de Tecidos, primeiro sindicato industrial fundado no Rio de Janeiro, que 

havia sido instituído em fevereiro do mesmo ano, com sede na Rua General Câmara, 

15382. Já no nome da organização, percebemos seu intuito de ser mista e de atrair 

afiliações por parte das mulheres, parcela significativa da força de trabalho têxtil, mas, 

que, muitas vezes, não se sentiam estimuladas à sindicalização por conta da liderança 

masculina nesses espaços. 

Esta associação foi um forte centro mobilizador, não só para os/as operários/as 

têxteis, mas também para outras categorias, prova disso foi que essa associação teria 

sido o principal pilar da greve geral de 1903, que chegou a 40.000 grevistas, dos quais 

25.000 eram tecelões83 e se manteve atuante no que tange a lutar pela liberdade dos 

companheiros presos e pela readmissão dos dispensados. 

A primeira fábrica a paralisar foi a Cruzeiro, pois reivindicava o fim da venda, 

por parte do estabelecimento, de instrumentos necessários para a realização do trabalho. 

Desde o dia 8 de agosto, um sábado, os trabalhadores da fábrica começaram a protestar 

contra essa prática, e no dia 11, depois do almoço, não mais voltaram ao trabalho84. No 

dia seguinte, foi declarada a greve e os paredistas procuraram se dirigir à Fabrica de 
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Tecidos Confiança para tentar que os operários de lá aderissem ao movimento. A polícia 

foi chamada e impediu a conversa entre os trabalhadores desses estabelecimentos85.  

Em 13 de agosto de 1903, os operários e operárias da Fábrica de Tecidos 

Alliança decidiram aderir à greve iniciada pelos companheiros da Cruzeiro. Além das 

condições de trabalho já conhecidas com: longas jornadas, baixas remunerações, 

tratamento violento por parte dos mestres e gerentes, desrespeito contra a honra das 

trabalhadoras; houve um incidente detonador: o diretor da fábrica negou o pedido feito 

por uma comissão de operários para readmitir uma trabalhadora dispensada pelo mestre 

de teares Ferreira da Silva. A operária demitida, uma viúva polaca, de nome Ludovica, 

teria sofrido abuso sexual do mestre mencionado, ficou grávida e foi por ele 

abandonada86. 

Nesse sentido, com a “honestidade” das trabalhadoras do estabelecimento 

sendo ameaçada e somadas às precárias condições de trabalho, operários e operárias 

declararam-se em paralisação até que as readmissões fossem efetuadas. A diretoria da 

Fábrica Alliança mandou então que fechasse o estabelecimento com o receio de 

atentados. Apesar do jornal O Paiz destacar o caráter pacífico desses primeiros dias de 

paralisação dos têxteis, a administração dessa fábrica tomou a decisão de fechar as 

portas temendo, possivelmente, quebra de máquinas e vidraças, como forma de 

reivindicação. Com a adesão dos/as trabalhadores/as desta fábrica ao movimento, se 

encontravam em greve 3.000 operários/as87. 

No dia 19 de agosto, foram publicadas no jornal O Paiz, as reivindicações das 

diversas fábricas têxteis que haviam aderido ao movimento que ficou conhecido como 

greve geral de 1903. De um modo geral, todas as reivindicações solicitavam oito horas 

de trabalho (das 7 às 16 horas), com uma hora para o almoço; aumento de 40% sobre os 

salários pagos no período; readmissão dos operários demitidos e demissão de mestres 

agressivos e que atentavam contra a honra das operárias88. 

Em particular, os/as grevistas da Alliança exigiam a retirada de um chuveiro do 

local em que estava localizado na seção dos teares, por considerarem anti-higiênico; a 
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substituição da água de beber, que era de péssima qualidade; a troca de um assoalho na 

seção da tinturaria; a repreensão do chefe de teares da fábrica velha por atentar contra a 

moralidade e a demissão do gerente por incapacidade e por tratar mal os operários89. 

Em virtude da proporção que o movimento tomou, muitos trabalhadores foram 

presos e centenas, demitidos. Poucas pautas foram atendidas pelos patrões e muitas 

dessas demandas acarretaram outras greves. Mas, deve-se atentar para a importância 

dada às noções de moralidade e respeito à honra das operárias na Fábrica Alliança, 

pauta esta que impulsionou a adesão desses/as trabalhadores/as ao movimento, mas que 

também abriu espaço para que demandas relativas ao trabalho fossem reivindicadas. 

Em 23 de maio de 1906, uma comissão de operários compareceu à redação do 

jornal Correio da Manhã para informar que as/os tecelãs/os da Fábrica Carioca haviam 

entrado em greve: 

Uma commissão de 10 operarios tecelões, incumbida de organizar a 
Federação de Operarios e Operarias em fabricas de tecidos, veiu hontem 
participar-nos que se declaravam em gréve, desde pela manhã, os tecelões 
masculinos e femininos da fabrica de tecidos Carioca. 
Justificando esse movimento, disse-nos a commissão que, desde a greve geral 
dos tecelões de 1903, promovida pela consecução das 8 horas de trabalho, a 
fabrica de tecidos Carioca tem procurado de todo modo perseguir os seus 
operarios despedindo a muitos e tratando de substituir, por senhoras e 
meninas, todos os operarios homens90. 

Os/as grevistas também alegavam que a diretoria estava gradativamente 

diminuindo o valor pago pelos panos fabricados. Assim, os/as operários/as que 

ganhavam por produção estavam vendo seus rendimentos ficarem reduzidos em, pelo 

menos, 60$. Reclamavam ainda dos valores cobrados nos alugueis da vila Saneamento, 

localizada próxima à fábrica, e da mudança no pagamento em abonos, que, 

anteriormente, eram pagos em dinheiro e, posteriormente, passaram a ser realizados em 

forma de vale, de modo a ser gasto nos armazéns determinados pela companhia. 

Diversas comissões procuraram a diretoria da fábrica a fim de demonstrar suas 

reclamações, mas os diretores alegavam que somente os homens queixavam-se das 

condições, enquanto as senhoras não demonstravam insatisfação. Para comprovar que 

também estavam inconformadas com a situação, as operárias organizaram uma 
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comissão para negociar com a diretoria e, segundo registrado no periódico, foram “até 

mal tratadas as senhoras”91.  

Sabendo que as operárias não conseguiram firmar negociação e, ainda, 

receberam tratamento rude, os tecelões resolveram iniciar uma greve. Cientes da 

paralisação do trabalho, a direção se dispôs a entrar em acordo com os/as grevistas. 

Estes/as, então, organizaram uma tabela com os valores que vigoravam antes da greve 

geral de 1903 para propor que a diretoria voltasse a pagar tais quantias. 

Três dias depois, os/as operários/as da Fábrica Carioca foram questionar uma 

nova tabela de preços apresentada pela diretoria do estabelecimento. Insatisfeitos com a 

nova tabela, por alterar os preços de poucos panos para a mão de obra, uma comissão 

foi indagar a não alteração dos valores dos tecidos mais comuns. Devido à proposta 

oferecida pela diretoria ser considerada insuficiente pelo/as operários/as, estes/as 

declararam “greve pacífica”. A ênfase dada pelo Correio da Manhãà pacificidade do 

movimento tinha o intuito de diferenciá-lo de outras greves que assumiam contornos 

turbulentos e simpatizar a opinião pública com a causa operária. Por volta de 1 hora da 

tarde, foi organizado um meeting onde “compareceram cerca de mil operarios de ambos 

os sexos”92. O periódico também procurava ressaltar a participação das operárias nas 

reuniões que discutiam os rumos dessa paralisação que buscava angariar melhores 

remunerações por meio dos valores dos panos. Horas mais tarde foi realizada outra 

reunião, na qual foi aprovada a seguinte moção: 

Os operarios e operarias da Fabrica de Tecidos Carioca, reunidos em comicio 
na praça publica, em 26 de maio de 1906, resolveram não voltarem ao 
trabalho, emquanto não forem reconhecidos os seus direitos e resolvido lhes 
serem pagos os vencimentos como eram até á pouco tempo93. 

Em mais uma passagem o Correio da Manhã destacava a atuação das mulheres 

nas reuniões que decidiam o destino da greve. O articulista não detalhou, mas podemos 

conjecturar, inclusive, que elas poderiam estar entre os agitadores do movimento, 

proferindo discursos no comício que incentivassem a resistência dos/as grevistas. No 

dia 30, o conselho fiscal da companhia resolveu reunir-se para tomar conhecimento das 

reivindicações do operariado. Foi acertado que a resolução tomada seria afixada na 

porta da fábrica para que os/as grevistas ficassem sabendo.  
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A determinação tomada pelo conselho fiscal parece não ter agradado os/as 

operários/as, pois o movimento de paralisação adentrou o mês de junho. No dia 7 

daquele mês, um representante da Gazeta de Noticias visitou o bairro do Jardim 

Botânico e verificou que, em plena quinta-feira, “havia em tudo um silencio de tumulo. 

O trabalho dos operarios da fabrica de tecidos cessára. Homens, mulheres e crianças, em 

trajes domingueiros, observavam com uma ponta de desconfiança todo e qualquer 

transeunte que não fosse conhecido no logar”94. Os/as paredistas insistiam em discutir 

uma nova tabela de preços, pois com os valores que estavam em vigor, um tecelão 

trabalhando com o pano OB, por exemplo, antes conseguia ganhar de 160$ a 170$, com 

a mudança de preços, passara a tirar, no máximo, 110$. Sem contar que o aluguel das 

casas da vila havia aumentado para 60$. 

A greve estava se estendendo por semanas e a atitude dos/as grevistas era 

ressaltado pelo Correio da Manhã como “digna e sympathica”, pois o operariado estava 

enfrentando o período de paralisação “com firmeza e calma, digna de todos os 

applausos”. Até que, no dia 13, a truculência veio da parte da força policial.  Segundo o 

periódico, os soldados que patrulhavam a área “julgam intoleravel a calma daquelles 

grevistas o insupportavel marasmo a que estão condemnados ante a falta da a todo 

momento esperada perturbação da ordem”95. Os/as operários/as da Carioca pareciam ter 

conquistado o apreço da opinião pública por conta da forma “ordeira” que estavam 

conduzindo o movimento e, com isso, criando hostilidade com a força policial que 

parecia ansiar por um confronto com o intuito de enfraquecer a greve e conduzi-la ao 

fim.  

Nesse sentido, caracterizados pelo Correio da Manhã, como “verdadeiros 

provocadores de desordens”, policiais passaram a intimidar os/as grevistas a retornarem 

ao trabalho, sob ameaças de prisão, “palavrões e encontrões dos cavallos”96. Ocorreram 

também tentativas de retiradas dos/as paredistas de suas residências.  

No dia seguinte, a maioria dos/as trabalhadores/as da Carioca permanecia 

paralisada, mas a fábrica havia retomado o funcionamento com um pequeno grupo que 

retornara. Após tentativas de conciliação, a diretoria concordou em aumentar as diárias 

da tecelagem, mas, demitiu 130 operários. O Correio da Manhã não especificou se 
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entre os demitidos constavam mulheres e menores. Com isso, os trabalhadores 

decidiram manter a paralisação até que todos pudessem voltar ao trabalho97. 

Em 15 de junho, a diretoria da Carioca comunicou ao chefe de polícia que o 

funcionamento da fábrica havia sido normalizado. Dos 1.166 operários/as que 

trabalhavam no estabelecimento antes da greve, 26 foram demitidos e 30, punidos com 

suspensão98. Notamos que o número de dispensados diminuiu consideravelmente e que 

alguns foram readmitidos com punição. O periódico não mencionou se entre os 

demitidos se encontravam mulheres e menores. Mas, verificamos que ao longo do 

movimento eles/as participaram ativamente e foram fundamentais para pressionar os 

patrões pelo aumento das remunerações na tecelagem, seção que empregava homens, 

mulheres e crianças. 

A partir de 1908 ocorreu um declínio dos movimentos grevistas em virtude da 

forte repressão e do momento de instabilidade da economia, com o fim do ciclo de 

crescimento. Entre as formas de repressão empregadas no período, podemos destacar a 

ampliação da legislação repressiva com a promulgação da lei de expulsão dos 

estrangeiros (1907)99. Nesse período não foram encontrados nos jornais destaque à 

atuação de operárias nas fábricas aqui analisadas. 

O auge da mobilização operária na Primeira República deu-se entre 1917 e 

1919. No contexto da Primeira Guerra Mundial, a indústria nacional passou por uma 

forte recuperação, pois a concorrência com os produtos estrangeiros tornou-se menos 

acirrada devido à escassez destes em solo brasileiro. As fábricas passaram a contratar 

mais, no entanto, os salários continuavam os mesmos pagos antes da guerra, ao passo 

que o custo de vida estava mais caro100. 

Essa conjuntura conduziu à reorganização do movimento operário em 

associações de resistência que haviam perdido forças durante a crise. No Rio de Janeiro, 

em particular, esse processo foi mais intenso na primeira metade de 1917101. O 

operariado têxtil se reorganizou em torno da União dos Operários em Fábricas de 
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Tecidos, associação criada em 1º de janeiro de 1917 e refundada em 4 de agosto do 

mesmo ano102. 

A UOFT tinha como intuito “trabalhar para o desenvolvimento moral, 

intellectual e moral da classe, defendendo obrigatoriamente os seus associados nos 

limites da ordem e do direito, defendendo-os em caso de perseguição e injustiças e 

prestando-lhes os recursos morais e jurídicos que forem necessarios...”103. No artigo 1º 

de seu estatuto declarava compor-se de “ilimitado numero de socios de ambos os sexos, 

sem distinção de classes, raças, religiões, nacionalidades ou credo político”104. Essa 

associação que procurava angariar o maior número possível de sindicalizações no setor 

têxtil, se demonstrando mista, sem preconceitos raciais e aberta a nacionais e 

imigrantes, apoiou, como veremos, reivindicações lideradas pelas operárias a partir dos 

meses finais de 1917, mas atribuía espaços específicos a ela na dinâmica do sindicato.  

O ano de 1917 já se iniciou com os/as operários/as da Fábrica Carioca 

demonstrando sua insatisfação. Nos primeiros dias de janeiro, durante uma mobilização 

grevista ocorrida na Fábrica Carioca, por conta da demissão de alguns trabalhadores, as 

mulheres operárias e as crianças foram consideradas as mais resistentes à retomada do 

trabalho sem a readmissão dos dispensados: 

Ao ser conhecida a resolução dos operarios, voltarem hoje ao trabalho, 
abandonando os demittidos a sua sorte a alma da mulher brazileira explodiu 
em vibrante protesto partindo da parte feminina das operarias da fabrica. Dir-
se-ia que a mulher operaria e as crianças estavam mais interessadas na 
continuação da greve, do que a população masculina da fabrica! 
E é por isso que os comicios de hontem tiveram mais interesse que os 
anteriores e o accordo deve fracassar. 
A resistencia que lhe oppõe o operariado em grande maioria, é tal, que faz 
prever que seja impossivel conter os impetos dos operarios revoltados contra 
o advogado e os directores da fabrica.105(grifos meus) 

Logo em 5 de janeiro, uma paralisação foi decretada por razão da suspensão por 

tempo indeterminado de três operários. Manoel Lopes, Eduardo Darivim e Pedro 

Cavalleiro solicitaram dispensa ao contramestre Dixon para comparecerem ao enterro 

                                                           
102De acordo com Claudio Batalha, a explicação para diferença de datas seria que a União havia sido 
fechada, depois das greves de julho, e reaberta em agosto. In: BATALHA, Claudio H. M., op cit, p. 271. 
103Arquivo Nacional. Extrato da União dos Operários em Fábricas de Tecidos. Fundo: Primeiro Ofício de 
Registros de Títulos e documentos do Rio de Janeiro. Série: Estatutos de Sociedade Civil. Notação: V- 
61. Registro n°.910. 24 de janeiro de 1918. 
104Arquivo Nacional. Estatutos da União dos Operários em Fábricas de Tecidos. Fundo: Primeiro Ofício 
de Registros de Títulos e Documentos do Rio de Janeiro. Série: Estatutos de Sociedade Civil. Notação: V- 
61. Registro n°.910. 24 de janeiro de 1918. 
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de um amigo. Segundo o jornal A Rua, por terem seu pedido negado, os trabalhadores 

resolveram ausentarem-se do trabalho, mesmo sem licença. Quando a notícia de 

suspensão dos companheiros chegou aos ouvidos dos operários, cerca de 300 homens se 

dirigiram ao contramestre para agredi-lo, que chegou a sofrer um pequeno ferimento no 

rosto. Depois do incidente, os/as trabalhadores/as decidiram abandonar o trabalho na 

fábrica106.  

Já, o periódico A Razão apresentou um desenrolar do episódio um pouco 

diferente do veiculado pelo outro jornal. De acordo com a folha, no dia 4 de janeiro os 

três operários solicitaram licença ao mestre geral para acompanhar o enterro. Tendo o 

pedido negado, continuaram o trabalho. No dia seguinte, os três foram informados de 

que deveriam comparecer à sala do mestre geral. Segundo o publicado, por conhecerem 

“os intuitos perversos do mestre geral”107, eles continuaram exercendo suas obrigações. 

Ao voltarem do almoço souberam que haviam sido dispensados. Assim, por entenderem 

que a dispensa foi despótica, os demais operários resolveram retirarem-se também da 

fábrica. Reunido em grandes grupos, o operariado da Carioca deliberou pela greve até 

que Manoel Lopes, Eduardo Darivim e Pedro Cavalleiro fossem readmitidos e o mestre 

geral, demitido108. 

Dias depois o número de demitidos havia aumentado, visto que alguns grevistas 

engrossaram a lista dos dispensados da fábrica. Em 9 de janeiro, o advogado dos 

operários, Nilo Vasconcelos, reuniu-se com a diretoria da Carioca. Esta resolveu 

readmitir três dos operários despedidos, mas estava irredutível quanto a 4 trabalhadores, 

considerados agressores do mestre Dixon. Os grevistas, então, decidiram manter-se em 

paralisação pacífica até que estes fossem readmitidos109. 

A greve só foi finalizada em 12 de janeiro, depois de uma reunião entre os 

diretores, uma comissão operária, o advogado Nilo de Vasconcelos e o delegado do 21º 

distrito. Os trabalhadores conseguiram garantias contra possíveis futuras represálias do 

contramestre, mas os quatro demitidos não puderam voltar ao trabalho na Carioca110. O 

trabalho foi normalizado no dia seguinte. 

Assim, contrariando as noções de que as mulheres seriam passivas e sem 

consciência política, discurso defendido por alguns militantes operários, as 
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trabalhadoras da Fábrica Carioca, juntamente com as crianças, procuraram reivindicar a 

continuidade da greve. Apesar de não terem conseguido reverter a decisão do acordo, 

elas representaram a ala “radical” do movimento grevista e defendiam a solidariedade 

aos demitidos, já que elas não queriam retornar ao trabalho até que eles fossem 

readmitidos. 

Por conta das dificuldades enfrentadas pelas mulheres para participarem de 

associações de classe e ocuparem posições de destaque nestas, problema apontado por 

Boris Fausto111, as trabalhadoras acabam sendo mais associadas a reivindicações 

desorganizadas e difusas, como caracterizou Margareth Rago112, visto que muitas greves 

e paralisações, lideradas por elas, emergiam de forma “espontânea” devido às péssimas 

condições de trabalho nas fábricas113. No entanto, como veremos a seguir, os jornais 

também nos possibilitam perceber experiências de mulheres trabalhadoras que 

encontraram brechas em associações de classe e assumiram a liderança de movimentos 

que reivindicavam melhores condições de trabalho para os/as operários/as têxteis e 

defendiam a justiça social, protagonismo este conquistado pelas trabalhadoras da 

Fábrica de Tecidos Alliança em 1917 e 1918. 

As operárias deste estabelecimento constituíram a maioria de um grupo de 

manifestantes que tinha o objetivo de levar suas reivindicações até o Palácio do Catete 

pra que o Presidente da República, Wenceslau Brás, interviesse no conflito patrão-

empregados, e contaram com o apoio da União dos Operários em Fábricas de Tecidos 

para seguir na defesa de suas demandas. 

Indignados/as com as arbitrariedades impostas por um dos diretores da 

companhia, Antonio Fonseca, os/as operários/as da fábrica organizaram um protesto que 

contou com forte participação das mulheres. Segundo o jornal A Rua, Fonseca havia 

mandado fechar a fábrica para não atender as reivindicações dos/as trabalhadores/as, 

esperando que a fome fizesse os/as manifestantes retornarem ao trabalho. Com a 

permanência da paralisação por parte dos/as operários/as, Antonio Fonseca procurou 

propor a volta ao trabalho, mas oferecendo diárias insatisfatórias para os/as 

trabalhadores/as. Ocorreram protestos e prisões foram efetuadas. Em meio a tais 
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113Ainda sobre essa questão, ver também:FARNSWORTH-ALVEAR,Ann. El misterioso caso de lós 
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conflitos entre patrões e operariado, em 4 de dezembro de 1917, os/as manifestantes 

decidiram buscar o apoio do Presidente da República. Foi registrado em A Rua que:  

Hoje, á tarde, a indignação chegou ao auge, e os operários na sua grande 
maioria mulheres, resolvem ir levar o seu protesto ao Sr. Presidente da 
Republica. 
Ia já pela rua do Cattete, á altura da rua Corrêa Dutra,  aquella grande massa 
de povo, todos operarios da fabrica, quando á sua frente surgiu o delegado 
Cid Braune, que se fazia acompanhar do commissario Leão, soldados e 
guardas civis, declarando aos manifestantes que não consentiria na 
manifestação de protesto que pretendiam levar a effeito. 
Houve vehementes palavras de contrariedade de parte das pobres operarias, 
moças quase todas, que se queixavam a “una voce”, do procedimento 
incorrecto, atrabiliario, do Sr. Fonseca e, principalmente do tenente Bonfim, 
que se achava presente e, sorrindo, contestava-lhes as asserções, com o maior 
sangue-frio, apezar das invectivas indignadas das suas accusadoras114. (grifos 
meus) 

 É importante ressaltar, no fragmento acima, que apesar das operárias estarem 

participando de forma ativa no movimento e enfrentando o diretor da fábrica e o tenente 

Bonfim, elas foram caracterizadas na notícia como “pobres operarias”, o que demarcava 

uma denotação de fragilidade e de desamparo, com o intuito de despertar compaixão no 

leitor do jornal que tomava conhecimento da postura rebelde dessas operárias que se 

destacaram em tal protesto. A atitude de enfrentamento dessas trabalhadoras perante as 

autoridades contrariava essa imagem de vulnerabilidade que tentou-se atribuir às 

mulheres manifestantes. 

Narrativa semelhante a que Ann Farnsworth-Alvear observou no discurso 

jornalístico que registrou a greve da Compañía de Tejidos de Medellín, liderada pelas 

operárias, em 1920. A autora percebeu que os repórteres e outros escritores da elite 

limitaram o ativismo feminismo ao empregar uma narrativa romântica de compaixão e 

proteção para descrever a atuação das operárias durante o movimento. Para Farnsworth-

Alvear, esse recurso narrativo foi uma faca de dois gumes, pois, se, de um lado, as 

mulheres conseguiram êxito na greve mediante a manipulação da imagem de 

vulnerabilidade feminina; de outro, perderam a reclamação de uma identidade de classe 

associada a reivindicações próprias do ambiente fabril e das condições de trabalho115.  

 Com a chegada de mais força policial, o operariado recuou em sua investida de 

chegar ao Palácio do Catete e apresentar suas reivindicações. Em conversa com o major 

Bandeira de Mello, os/as manifestantes concordaram em dispersar e formar uma 
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comissão para que levarsuas demandas ao Palácio do Catete. Foi, então, por proposta de 

um grupo de operários, a comissão composta de senhoras. A decisão de enviar apenas 

mulheres ao palácio pode ter estabelecido relação com noções de feminilidade, onde as 

senhoras seriam mais aptas a sensibilizar o presidente a conciliar o conflito a favor de 

suas pautas. As operárias foram recebidas por Raul Sá, oficial de gabinete da 

presidência, que prometeu tornar Wenceslau Brás ciente de suas reivindicações116.  

 Dois dias depois, sem conciliação firmada e com 48 trabalhadores demitidos, 

os/as grevistas se reuniram na União dos Operários em Fábricas de Tecidos com o 

intuito de discutirem a oferta da diretoria da Alliança para que a greve tivesse fim. Dos 

dispensados, os diretores concordavam em readmitir apenas 8 mulheres; aceitavam não 

descontar dos ordenados dos operários as dívidas contraídas com particulares; 

consentiram em não descontar o aluguel referente ao mês de novembro dos/as residentes 

da vila operária; e, para a solicitação que demandava que as diárias dos menores fossem, 

no mínimo, 1$200, como no tempo do antigo gerente, a diretoria se comprometeu a 

aumentá-los conforme estava organizando antes da paralisação117. 

 Após longa discussão, os/as paredistas redigiram uma outra proposta no sentido 

de apenas retomarem o trabalho com a readmissão de todos os 48 dispensados. A 

moção, depois de aprovada em assembleia, foi levada por uma comissão formada por 

operárias de diversas seções da fábrica até as mãos do chefe de polícia. 

Comprometendo-se a intermediar o conflito entre patrões e o operariado, o 

representante policial mandou soltar todos os operários presos naquela conjuntura. O 

Jornal do Brasil publicara em 6 de dezembro, que a parede deveria se encerrar naquele 

dia, pois o chefe de polícia estava atuando no sentido firmar o acordo com o pedido 

enviado pela comissão118. Depois desse registro, o periódico não publicou mais matérias 

sobre o impasse. É possível que o conciliador tenha conseguido estabelecer acordo entre 

os/as grevistas e a diretoria da fábrica. 

Em 1918, as operárias da Alliança, mais uma vez, assumirampapel proeminente 

em um conflito entre patrões e operários/as, mas, desta vez, elas protagonizaram o 

processo conciliatório. Por conta da redução da jornada de trabalho no estabelecimento 

e, consequentemente, diminuição das remunerações, as trabalhadoras da fábrica 
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decidiram entrar em greve. Em 3 de outubro, o periódico A Epoca informou que as 

mulheres lideravam o movimento e contavam com o apoio da União dos Operários em 

Fábricas de Tecidos: “Continuam em parede as operarias da Fabrica de tecidos Alliança. 

A União dos Trabalhadores realizou hontem um ‘meeting’ de apoio ás grevistas. 

Durante o comicio falaram tambem duas operarias”119.  

Em novembro, dois movimentos diferentes, mas relacionados, agitaram a rotina 

da cidade do Rio de Janeiro: a greve geral e a insurreição anarquista. Apesar da 

intensificação do discurso revolucionário naquele ano, a maior parte do operariado 

aderiu ao movimento grevista com objetivos econômicos. Os anarquistas contaram com 

o apoio de alguns trabalhadores, principalmente dos têxteis, na tentativa de fazer uma 

revolução, aproveitando o momento de greve de diversas categorias. A insurreição não 

ocorreu e o movimento liderado pelos anarquistas fracassou120. 

Em meio a uma conjuntura de paralisações que reivindicavam melhores 

condições de trabalho e salários mais satisfatórios, uma comissão formada por operárias 

da Fábrica Alliança, acompanhada do advogado Nicanor do Nascimento, entregou ao 

vice-presidente da República, Delfim Moreira, um memorial que solicitava ajuda à 

causa operária, em 7 de dezembro. O jornal O Paiz publicou o encontro da seguinte 

forma:  

As operarias da fabrica de tecidos Alliança, representadas por uma 
commissão, foram hontem ao palacio ao Catete, acompanhadas do deputado 
Nicanor do Nascimento, fazendo entrega ao Sr. vice-presidente da Republica, 
em exercicio, de um memorial expondo a situação critica a que ficaram 
reduzidas as operarias da referida fabrica, depois da ultima parede, 
solicitando os officios de S. Ex. junto á administração do estabelecimento, 
para que volte a ser observado o antigo regimen de trabalho. 
O Dr. Delfim Moreira prometteu estudar o caso121. 
 

 De acordo com o jornal O Imparcial, as operárias procuravam reivindicar o 

retorno “dos salarios que vigoravam antes da greve, embora o periodo semanal de 

trabalho passe a ser de 48 horas”122. Apresentando maiores detalhes sobre o caso, o 

periódico A Razão publicou o conteúdo do memorial entregue pelas operárias Maria 

Mathilde Almeida, Hercilia Rodrigues Santos, Maria Amelia Affonso e Amelia 
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Conceição Pereira a Delfim Moreira, no qual a comissão expunha os motivos da greve 

que havia começado em 18 de novembro: 

O motivo que nos impelle a esse recurso já o deveis ter presentido: é a gréve 
dos operarios dos tecidos, gréve em que tambem tomamos parte. 
Antes da epidemia que assolou esta cidade e que tantas vidas ceifou no meio 
das classes trabalhadoras, os nossos salarios eram pagos á razão por 3$000 
por cada dez horas de serviço sob o regimen de 56 horas por semana, 
proveniente de accordo feito entre o Centro Industrial e a nossa associação de 
classe. 
Após a calamidade da grippe quando ainda estavamos convalescentes e 
resentindo as consequencias desse terrivel mal, sob ameaça da fome nos 
nossos lares humildes, foi, justamente, nesse momento difficil e angustioso, 
que o Centro rompeu o accordo, e estabeleceu o horario de 28 horas por 
semana, isto é, reduziu 50% nos nossos salarios123. 

Nessa situação, a União dos Operários em Fábricas de Tecidos tentou chegar a 

um acordo com os industriais, mas não foi bem sucedida em suas negociações. Os/as 

operários/as, então, decidiram entrar em greve. Para justificar a legitimidade do 

movimento, foi registrada na carta que a parede era: “nossa exclusiva iniciativa sem a 

menor participação com quaesquer outras agitações politicas ou subversivas”124. 

Procurando se desvencilhar da imagem da mobilização anarquista que tentara promover 

uma revolução no mês anterior, e que contou com forte apoio de têxteis, as grevistas da 

Alliança ressaltaram a autonomia da paralisação empreendida por elas. 

A seguir foi registrado que as autoridades policiais estavam agindo de forma 

violenta contra os grevistas: 

Vieram as violencias mais terriveis e injustas: companheiros foram presos, 
outros se viram obrigados a refugiarem-se, á séde da nossa Associação, 
donde sempre nos vieram recursos materiaes e palavras de moderação nas 
gréves que temos tido, foi fechada, e alguns dos seus membros da directoria 
egualmente presos125. 

Após a apresentação das condições que culminaram na greve, a comissão 

solicitava que Delfim Moreira concedesse a liberdade dos companheiros presos, a 

reabertura da sede da UOFT e intercedesse junto aos patrões para que atendessem as 

reclamações dos/as operários/as. Reforçando os papeis sociais que desempenhavam e, 

até mesmo, obscurecendo a função de trabalhadora têxtil das membros da comissão, a 

carta procurava ressaltar que as operárias falavam em nome de seus familiares, de seus 

companheiros e da classe trabalhadora que se encontrava em dificuldades: 
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É por essas razões, que vos expomos como a ultima esperança do nosso 
desespero, e com o nosso coração de mães, de esposas, de irmãs, de noivas, 
sangrando, com toda nossa alma confrangida de dôr e de indignação pelas 
perseguições que soffrem os nossos companheiros e até algumas de nós, que, 
já o supportamos tambem; perseguições e violencias que se reflectem sobre 
os nossos lares... 
[...] 
Supplicamos em nome dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos 
esposos, dos nossos noivos, de todos os nossos companheiros, victimas da 
sanha da policia e da ganancia e egoismo dos industriaes: é o clamor de uma 
classe vilipendiada e ás portas da fome, é o brado de trinta mil operarios que 
vos pedem pão e justiça!126 

Em tais fragmentos foram enfatizados os papeis de mães, esposas e os laços 

familiares das operárias com os perseguidos por causa do movimento grevista. Ainda 

foram exaltados símbolos de feminilidade com o intuito de despertar a compaixão do 

vice-presidente para com a causa operária, assim, a carta fazia referência a “corações de 

mulheres que sangram”, que demonstrava sensibilidade, amor, maternidade, zelo, 

proteção pela família e estabelecia relação com a iconografia católica; bem como, 

referia-se também à “súplica em nome dos familiares [homens] e companheiros”, em 

uma alusão ao papel feminino de intercessão e ao simbolismo que encontra na figura de 

Maria, mãe de Jesus, uma intercessora. Procurando, com isso, se aproximar do discurso 

patronal, que possuía fortes vínculos com o catolicismo, e se afastar do anarquismo.  

A partir do destaque dado aos papeis sociais e às noções de feminilidade das 

operárias, torna-se possível conjecturar duas possibilidades para tal ênfase. A primeira 

seria a de que apesar do memorial ter sido entregue ao vice-presidente da República por 

uma comissão de operárias, estas não teriam escrito o conteúdo do requerimento ou 

tiveram participação limitada em sua elaboração,visto que se na notícia publicada no 

jornal O Paiz destacava-se a relevância da situação precária em que se encontravam as 

operárias da Fábrica Alliança por conta das consequências do movimento paredista, no 

memorial vemos as membros da comissão sendo representadas por seus papeis sociais, 

intercedendo por seus familiares e companheiros e tendo seu perfil trabalhador 

negligenciado. 

Uma segunda interpretação seria a de que, assim como a ex-operária sindicalista 

doña María analisada por Daniel James127, que tivera papel proeminente na militância 
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política e sindical na década de 1940 em Berisso (Argentina), mas que construía sua 

autorepresentação em torno dos papeis de “boa esposa” e “boa mãe” e afirmava ter se 

inserido nas lutas políticas e sindicais para oferecer melhores condições de vida para 

seus filhos, as operárias da Fábrica Alliança também poderiam se compreender, em 

primeiro lugar, a partir de seus papeis sociais entendendo que a condição de operária 

poderia ser provisória, dependendo das condições econômicas familiares, e a condição 

de esposa, mãe, filha, irmã era algo permanente. Ressaltando que além das demissões 

dos operários atingirem a organização e a distribuição do trabalho na fábrica, ameaçava 

a organização familiar e impactava diretamente nos lares e nas vidas das mulheres da 

classe trabalhadora, que sofriam com a ausência (no caso dos presos) ou com a 

demissão de seus entes queridos. 

Deve atentar também que devido à proximidade com o centro administrativo da 

Capital Federal, era recorrente que os/as operários/as das fábricas de tecidos dessa 

região utilizassem como estratégia para conquistar suas demandas a busca pelo apoio do 

Presidente da República, na tentativa de que o líder máximo do poder republicano 

advogasse em favor da causa operária em conflitos com os industriais. 

Mas, os episódios de conciliação e as associações a imagens atreladas a noções 

de feminilidade não dão conta de expressar as formas de atuação empreendidas pelas 

mulheres para alcançarem suas demandas durante as greves. Seus modos de 

reivindicação também podiam assumir contornos mais agressivos. Na conjuntura da 

greve geral de 1918, uma operária que furara a paralisação tomou um susto ao sair para 

almoçar: 

A operaria Georgina Alvarenga trabalha numa das fabricas de tecidos da 
Gavea e ao toque da sineta hontem compareceu proptamente. 
A saida para o almoço foi a operaria Georgina apedrejada pelas grevistas 
Antonia e Assunta Paty, Izabel Rita, Margarida de Freitas e Josephina 
Galbarda. As pedras não attingiram o alvo. As operarias aggressoras foram 
presas e postas em liberdade depois de um grande sustoque lhes passou a 
policia128. 

Os/as grevistas tinham mais chances de conseguir barganhar com os patrões se o 

funcionamento das fábricas fosse completamente interrompido. Sabendo que os/as fura-

greves enfraqueciam o movimento de paralisação do trabalho e dificultavam que as 
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administrações dos estabelecimentos firmassem acordos favoráveis aos paredistas, 5 

operárias atiraram pedras contra uma trabalhadora que retornara à fábrica antes do fim 

da greve. Com atitudes consideradas masculinas, como o recurso a agressão contra os/as 

fura-greves, e colocando em risco suas liberdades, essas operárias procuraram 

restabelecer a paralisação da fábrica para fortalecer o movimento grevista.  

As tentativas de convencimento para com os/as fura-greves também podiam 

assumir contornos considerados mais “pacíficos”, como a conversa, mas a ameaça de 

prisão permanecia como forma de enfraquecer os/as grevistas. Em 23 de junho de 1919, 

a diretoria da Fábrica Confiança determinou o retorno ao trabalho, pois os/as 

operários/as do estabelecimento se encontravam em greve. Alguns trabalhadores 

retomaram suas funções na fábrica, mas um grupo de grevistas, inconformados com a 

imposição da direção, ficou do lado de fora tentando convencer outros/as operários/as a 

não adentrarem o portão. A polícia foi avisada e efetuou a prisão de 11 grevistas: 

...que deram os seguintes nomes: Elpidio Nunes, Abel Pereira, Estanisláo de 
Souza, Antonio Fernandes da Costa, Alfredo Caetano, Achette Cruz Dias, 
Alfredo José Gonçalves, Eudoxia Nunes, Carmen Aguiles, Custodia Maria 
Mendes e Josepha Nascimento. 
No momento de ser preso, o operario Alfredo Caetano reagiu, pretendendo 
agrgedir um policial, sendo, a custo, dominado. Na luta recebeu Caetano 
leves excoriações. Os grevistas Elpidio Nunes e Carmen Agulles, de 
nacionalidade hespanhola, os cabeças do movimento, tiveram proccedimento 
semelhante, sendo por isto conduzidos em auto-socorro. E todos foram 
remettidos para o Corpo de Segurança129. 

 

Notamos que entre os grevistas presos por estarem dificultando o retorno ao 

trabalho constavam 4 ou 5 mulheres. Destas, inclusive, uma era considerada uma das 

líderes do movimento e teria reagido de forma agressiva à prisão, sendo, então, agredida 

por um policial e levada a um pronto-socorro antes de ir para a delegacia. 

Tais exemplos nos possibilitam perceber a importância das operárias têxteis na 

luta por melhores condições de trabalho para a classe operária, bem como, a relevância 

delas para engrossar movimentos de paralisação da produção. Ainda, notamos que elas 

também buscaram fortalecimento no apoio da UOFT para resistir em situações de 

conflitos com os patrões. Além disso, esses casos dão base para questionarmos a 

afirmação de Cecilio Machado de que as mulheres teriam a preferência no emprego em 

fábricas por aceitarem as condições precárias sem reclamar.  

                                                           
129A Noite. 23/06/1919. 



62 

 

Margareth Rago também oferece ferramentas que nos possibilitam embasar 

nosso argumento de que as mulheres não eram indiferentes às explorações sofridas e 

eram ativas no processo de defesa de suas demandas. A autora apresenta diversos casos 

em que as operárias de São Paulo assumiram o protagonismo de manifestações 

ocorridas em fábricas no início do século XX. Rago acredita que as situações em que as 

mulheres trabalhadoras resistiram contra a exploração por meio da ação direta 

demonstram que elas eram menos submissas e pacatas do que o discurso masculino, 

patronal ou operário, afirmava130. 

Segundo a autora, os jornais operários construíam duas imagens femininas que 

contrastavam entre si: de um lado, a mulher submissa e passiva perante as explorações, 

de outro, uma figura combativa que enfrentava patrões, autoridades públicas e 

policiais131. Nesse sentido, Cecilio Machado, que enxergava as operárias como 

indiferentes às suas explorações e ignorava suas reivindicações por melhores condições 

de trabalho, defendia que elas deveriam se afastar das fábricas para que os homens 

lutassem em favor da classe operária: 

A mulher operaria deve comprehender que é chegado o momento de 
levantar-se e não se baratear, procurar impor-se, para que não seja tão 
explorada como tem sido; deve voltar a sua attenção para a instrucção; deve 
ler, deve estudar, comprehender os direitos, porque não é só de pão que 
carecemos; precisa educar o seu espirito para, por sua vez, poder educar seus 
filhos. 
Assim, as mulheres terão a comprehensão do seu verdadeiro papel, serão 
carinhosas e boas companheiras nos transes dolorosos de nossa vida. 
Portanto, mulheres, deixem as fabricas aos homens para que estes 
reajam contra tantas explorações132(grifos meus). 

Machado recomendava que as mulheres operárias deveriam se dedicar à 

instrução para que pudessem melhor educar seus filhos. Ressaltando a “qualidade 

natural” de ternura maternal, o militante propunha que as mulheres abandonassem as 

fábricas para cuidarem das futuras gerações na esfera privada e deixassem que o espaço 

da combatividade e do trabalho produtivo fosse ocupado pelos homens. Ignorando todos 

os episódios combativos liderados e apoiados pelas trabalhadoras. 

Margareth Rago argumenta que o movimento operário, liderado por homens, 

atuou, muitas vezes, no sentido de reforçar a intenção burguesa de deslocamento da 
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mulher trabalhadora do espaço público para a esfera privada do lar. Ao comungar de tal 

discurso, alguns líderes dificultaram o acesso das operárias a entidades de classe, a 

sindicatos e ao próprio espaço produtivo de trabalho133. 

No Congresso Operário Brasileiro ocorrido entre 15 e 20 de abril de 1906 na 

sede do Centro Galego, na Rua da Constituição nº 30 e 32, no Distrito Federal, evento 

com 43 representantes homens de 28 sindicatos de diversas partes do Brasil, foram 

discutidos diversos assuntos pertinentes ao operariado. Entre os temas, foi debatido 

como lidar com o trabalho feminino diante das necessidades operárias.  

O primeiro a se pronunciar foi o delegado operário Pinto Machado, presidente 

da União Operária do Engenho de Dentro entre 1903 e 1909, mas que representava o 

Centro Artístico Cearense no congresso. Machado falou das condições precárias em que 

se encontravam mulheres e crianças nas oficinas. A seguir, tomou a palavra Vassimon, 

representante da União dos Trabalhadores Gráficos, que desenvolveu a mesma 

perspectiva do delegado anterior e terminou apelando para que os chefes de família 

evitassem a entrada de mulheres e de crianças nas oficinas134. Entre outras falas e 

propostas de recomendações, ficou aprovada a moção apresentada por Magrassi, 

representando a Liga das Artes Gráficas:  

Essa moção é no sentido de se envidar esforços para que as mulheres se 
organizem também em syndicatos e para que os pais e mãis não permittam a 
entrada dos filhos nas officinas, fabricas e outros modelos de trabalho senão 
depois da idade conveniente135. 

Apesar da orientação do congresso ser no sentido de incentivar a sindicalização 

de mulheres, nenhuma açãoconcreta com intuito de encorajar tal iniciativa foi proposta. 

No caso das crianças, o apelo era que os pais não enviassem para espaços de trabalho 

crianças com idades inferiores às permitidas pela lei. Contudo deve-se ressaltar que 

embora tenham sido discutidas questões referentes ao trabalho feminino, as operárias 

não tiveram voz no congresso. Pois, apenas representantes de associações tinham direito 

à fala e somente homens ocuparam tais funções. Assim, as mulheres e as crianças 

presenciando o debate de suas demandas, puderam apenas participar do congresso como 

ouvintes e se manifestar por meio de aplausos e vaias. 
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Segundo June Hahner, embora muitas organizações operárias tenham aceitado 

mulheres entre seus membros, elas dificilmente eram escolhidas para posições de 

liderança e cargos de diretoria. A maioria dos delegados, de várias tendências 

ideológicas, convidados para proferir discursos sobre assuntos de interesse do 

operariado, era homem136. Ou seja, apesar das operárias também participarem das 

associações, eram os homens que representavamas organizações em congresso, que 

falavam em nome das sociedades e tomavam as grandes decisões. 

Na União dos Operários em Fábricas de Tecidos, sociedade esta que se propunha 

a angariar afiliações de operárias do ramo, as mulheres apesar de não ocuparem os 

cargos de diretoria, aproveitavam as reuniões para tomar a fala e reivindicar suas vozes 

na organização, bem como, atuavam com auxílio desta na tentativa de conciliar 

conflitos entre patrões e operariado. Durante uma greve dos/as trabalhadores/as da 

Fábrica Alliança, iniciada pelos menores em outubro de 1917137, a operária Elisa 

Gonçalves, proferindo um discurso que demonstrava “intelligencia viva e verdadeiros 

dotes oratorios” prendeu a atenção da assembleia, com numerosa presença de senhoras, 

pedindo a solidariedade dos companheiros e companheiras presentes “para a unificação 

da classe e o prestigio da associação de resistencia”138. Em dezembro do mesmo ano, 

operárias da mesma fábrica se reuniram na sede da UOFT e formaram uma comissão 

para entregar ao chefe de polícia a decisão dos/as grevistas para retornarem ao trabalho. 

As associadas também aproveitavam para exercer suas influências nas festas 

promovidas pela organização. Em 19 de janeiro de 1918, uma parte delas teve um papel 

bem específico no festival da associação: “Realizou-se hontem na sede da antiga 

Federação Operaria á praça Tiradentes n. 71, o festival promovido por uma commissão 

de senhoras da Fabrica de Tecidos Alliança em beneficio  dos cofres da União”139. Um 

grupo de operárias se encarregou da organização de uma festa com o intuito de angariar 

fundos para a sociedade. Para proferir uma conferência ao operariado, foi convidado 

Evaristo de Moraes que procurou tratar do papel da mulher e da criança.  

                                                           
136HAHNER, June E. Emancipação do sexo feminino: a luta pelos direitos da mulher no Brasil (1850-
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137 Os detalhes desse movimento grevista serão abordados no item 1.3. 
138Jornal do Brasil. 25/10/1917. 
139A Razão. 20/01/1918. 
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Com grande presença de “senhoras, senhoritas e operarios”140 entre os ouvintes, 

o advogado criminalista, que dedicava atenção especial à causa operária, chegou 

acompanhado da comissão de operárias da Fábrica Alliança, subiu ao palco cercado 

pela mesma e foi recebido com uma salva de palmas pelos/as presentes.  

No entanto, segundo consta no jornal A Razão, apesar do festival ter sido 

organizado por operárias têxteis que, inclusive levaram Evaristo de Moraes ao evento, 

apenas operários pertencentes à diretoria da União proferiram falas ao lado de Moraes. 

O primeiro a ter a palavra foi José Pereira de Oliveira, integrante do Conselho Fiscal da 

associação, que agradeceu “em nome dos membros da commissão o comparecimento 

das pessoas presentes”. A seguir, foram também ouvidas algumas palavras de 

agradecimento de Manoel de Castro, presidente da União e, após o discurso de Evaristo 

de Moraes, encerrou a conferência, Joaquim Moraes, 1º secretário da associação.  

Assim, tomando como exemplo esse evento para pensar os lugares, posições e 

atribuições de operárias em sociedades de classe, torna-se possível conjecturar que as 

trabalhadoras têxteis participavam ativamente da União dos Operários em Fábricas de 

Tecidos. Ao observarmos a composição da diretoria eleita em dezembro daquele ano, 

percebemos que apenas homens ocuparam tais cargos de destaque na União. Contudo, a 

partir da atuação delas na organização do festival, verificamos que as mulheres ficaram 

responsáveis por colocar em prática atividades fundamentais para o funcionamento do 

sindicato, como, organizar eventos para arrecadação de fundos. Logo, se as operárias 

têxteis não puderam registrar seus nomes entre os ocupantes de cargos de diretoria da 

UOFT, deve-se ressaltar que elas exerceram tarefas centrais para a manutenção do 

sindicato, como a organização de festas para angariar fundos e a atração de grande 

número de operários/as na sede da UOFT para conhecer melhor a associação e, 

possivelmente, conseguir novos/as sócios/as, como aconteceu no festival de janeiro de 

1918, que atraiu abundante público por conta da presença de Evaristo de Moraes e das 

demais atrações, como peças de teatro, bailes dançantes e leilões de prendas.  

Nesse sentido, percebemos então que enquanto apenas homens ocupavam os 

cargos de diretoria, ou seja, as ocupações de mando da UOFT, as mulheres operárias 

apossaram-se de espaços que lhes foram permitidos ou confiados e desenvolveram suas 

influências próximas aos cargos de poder, mas sem ocupá-los. Seja por meio de falas 

                                                           
140A Razão. 20/01/1918. 



66 

 

nas reuniões, discursos em comícios, formação de comissões para estabelecer acordos e 

organização de festivais, elas procuraram atuar intensamente por dentro da UOFT no 

sentido de defender melhores condições de vida e trabalho para os/as têxteis do Distrito 

Federal. 

Joel Wolfe, em um estudo que procura centralizar os modos de atuação de 

operários/as têxteis e trabalhadores da metalurgia em São Paulo de 1900 a 1955, 

constatou que no contexto paulista, as mulheres, nas primeiras décadas do século XX, 

procuraram evitar os sindicatos dominados por homens e optaram pela organização de 

associações formais e informais, tal como as comissões de fábricas compostas 

exclusivamente de mulheres141. Neste estudo, podemos observar contornos diferentes 

nas atuações das trabalhadoras têxteis da Capital Federal. Elas assumiram o 

protagonismo em diversas reivindicações ocorridas de 1917 a 1919 e contaram com o 

apoio da UOFT, bem como, mobilizaram a solidariedade de companheiros/as de 

associação de diferentes formas. Em virtude da forte atuação delas neste sindicato, é 

possível pensar que tenham tentado ocupar cargos da diretoria, porém, não encontramos 

informações de que tenham obtido êxito.   

Evaristo de Moraes, em sua conferência proferida no festival, destacou que as 

mulheres ofereciam uma importante contribuição para a classe operária. Entre outros 

pontos, o jornal A Razão registrou que o orador: 

... aborda o trabalho nocturno, e após um[a] brilhante exposição, entra na 
parte final da sua admirável conferencia, vendo surgir para o operariado 
brazileiro a hora da redempção, e esse papel desempenha-o a mulher 
trabalhando, contendo, ás vezes, os operarios á soffreguidão da luta e ao 
direito das greves, combatendo-lhes ainda o alcoolismo e os desviando do 
crime142. 

Susan Besse argumenta que os defensores do trabalho feminino afirmavam que 

as mulheres cooperariam para redimir o mundo corrupto dos negócios e do governo, 

incutindo nesse universo masculino alto senso de moralidade143. Nesse sentido, Evaristo 

de Moraes procurava ressaltar a importância da contribuição feminina para fortalecer o 

operariado por conta do espírito moralizador das mulheres. Mas também procurava 
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reconhecer o perfil combativo delas com o intuito de lutar contra as explorações que 

enfrentavam. Assim, o conferencista falava: 

...sobre a funcção moral e social da mulher, combatendo o capitalismo 
quando as explora em proveito da sua ganancia e do seu egoismo, referindo-
se ao martyrio e ao crime de obrigarem as mulheres gravidas ao trabalho 
rude, que tanto mal causa as humildes companheiras dos operarios e aos 
filhos que nascem pagando essa pezado e hediondo tributo “ao industrialismo 
que não tem entranhas”...144 

É interessante destacar que ao abordar questões referentes às mulheres em 

fábricas e tratar das explorações que sofriam, sobretudo as gestantes, foram elas 

descritas como “companheiras dos operarios”, obscurecendo o perfil trabalhador das 

mulheres da classe operária. 

Moraes também elogiara as trabalhadoras em sua mudança de postura em 

relação às greves, pois, segundo ele, por conta de seu perfil bondoso, as mulheres 

enfraqueceriam os movimentos grevistas. No entanto, nos últimos tempos, estariam elas 

demonstrando um outro comportamento e sendo mais proeminentes nas mobilizações 

operárias: 

...a mulher operaria, que era quem por vezes fazia fracassar as greves com a 
sua intervenção de bondade e de tolerancia, a mulher tinha ultimamente 
tomado parte saliente na greve, com rara abnegação e indomavel energia!  
Esse gesto servia para dar um exemplo ao mundo!145 

Já vimos, anteriormente, que as operárias têxteis não eram alheias às explorações 

enfrentadas pela classe trabalhadora e contribuíram de diferentes formas na luta por 

melhores condições de trabalho. Além disso, deve-se lembrar que a possibilidade de 

contar com o suporte de uma organização operária que permitia a associação de pessoas 

de ambos os sexos e ter o apoio de outros/as companheiros/as de sociedade pode ter 

propiciado o maior engajamento das trabalhadoras em momentos reivindicativos. 

Inclusive a importância da UOFT como espaço de amparo para os/as operários/as 

têxteis foi registrada no memorial que a comissão de operárias da Fábrica Alliança 

entregou ao vice-presidente da República em dezembro de 1918: “...nossa Associação, 

donde sempre vieram recursos materiaes e palavras de moderação nas gréves que temos 

tido...”146. Assim, é possível conjecturar que após a sindicalização na União dos 
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Operários em Fábricas de Tecidos, criada em 1917, as operárias têxteis tenham se 

sentido mais propensas a agir ativamente em mobilizações da categoria. 

Torna-se interessante atentar também para o fato de que sendo as notícias da 

imprensa escritas, majoritariamente, por homens, eram as trabalhadoras registradas pela 

perspectiva masculina e, portanto, observadas a partir de noções de feminilidades, o que 

poderia apagar suas agências e menosprezar suas participações, visto que, na maior 

parte das vezes, elas não eram as líderes dos movimentos grevistas, devido a diversos 

motivos, tais como, dupla jornada de trabalho, criação dos filhos, dificuldade de 

ingressar em associações de classe, posturas de menosprezo por parte dos operários, etc. 

Ainda, sendo as operárias registradas a partir de estereótipos femininos, 

colocava-se em dúvida a combatividade das operárias em momentos de mobilização. Na 

Fábrica Cruzeiro, alguns operários iniciaram uma agitação e, segundo o registrado, não 

se sabe se as operárias aderiram à movimentação por solidariedade ou por medo: 

Ao ser iniciado hontem,pela manhã, o serviço da fabrica de tecidos Cruzeiro, 
no Andarahy, um pequeno numero de operarios que ao principio se mantinha 
com serenidade, rompeu em gritaria. 
Para!! Para!! Era o grito do grupo revoltado contra a situação, que julga 
injusta e não reparadora da necessidade dos operarios. 
As operarias fizeram grande alarido, solidarios ou medrosos da attitude de 
seus colegas do sexo forte147. 

 

 A notícia publicada no jornal A Epoca reconhece que as operárias da Cruzeiro 

apoiaram a agitação promovida pelos operários e causaram grande alvoroço também, no 

entanto, deixa a suspeita a respeito da motivação da adesão das trabalhadoras ao 

movimento, questionando se teria sido por companheirismo ou medo da atitude do 

“sexo forte”, em contraposição a elas como “sexo frágil”. 

 A suposta fragilidade feminina e sua falta de combatividade também foram 

abordadas por Mariano Garcia em um artigo que procurava tratar das explorações 

sofridas pelas mulheres em fábricas. Assim, discorreu o militante: 

...porém, nós é que não devemos permanecer na indifferença pela sorte de 
nossas companheiras, que se aniquillam no fundo dessas bastilhas de 
exploração, sem que tomemos a sua defesa, antes de tudo, porque ellas são 
mais debeis, mais faceis de explorar,...148 
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 Garcia convida os homens da classe operária a se revoltarem contra as precárias 

condições de trabalho suportadas pelas mulheres nas fábricas, visto que elas por conta 

da suposta debilidade física e, possivelmente, pela característica tida como feminina da 

submissão, seriam exploradas mais facilmente. E, com a mesma postura que Cecilio 

Machado, Mariano Garcia também propunha que as operárias saíssem das fábricas em 

detrimento dos homens: 

Precisamos arrancar a mulher das fabricas, collocal-as no lar, mostrar-lhes 
que somos homens e que a precisamos sempre ao nosso lado, fóra das garras  
dos nossos exploradores149. 

João Pessett, que também publicou na coluna operária de A Epoca, por sua vez, 

reconhecia a capacidade combativa das mulheres, mas, relacionava as explorações que 

sofriam às suas “qualidades naturais”: 

A mulher, hoje e cada dia mais, vae dando provas da sua capacidade e da sua 
tenacidade da luta pela vida; a mulher, hoje, encontra-se em contacto directo 
com o homem, em todas partes onde se desenvolve a actividade humana, 
porém, hoje, talvez mais que nunca, é quando ella é mais vergonhosamente 
explorada; a sua propria natureza paciente, humilde e resignada, amolda-se 
melhor a toda sorte de exploração praticada em fabricas, officinas, minas, 
finalmente em todo logar onde possa substituir o homem, sempre um pouco 
menos paciente e resignado150. 

Apesar de admitir que as mulheres, assim como os homens, lutavam por 

melhores condições de vida, Pesset se contradizia ao afirmar que elas se adaptavam 

mais à exploração industrial por conta das características de paciência, humildade e 

resignação, supostamente femininas. 

De acordo com Esmeralda Blanco de Moura, apesar da expressiva participação 

de mulheres e de menores, o homem adulto operário assumia para si, nos movimentos 

reivindicativos e na prática militante, a função de proteger a mulher, o menor e a criança 

e defender os interesses desses segmentos da força de trabalho, considerada mais 

explorada e menos organizada151.  
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1.2 As trabalhadoras fabris no centro das discussões políticas sobre os 

problemas operários 

Além de figurar entre as preocupações dos militantes operários e estar presente 

nas análises da imprensa, o trabalho feminino também foi tema de debates nas 

instâncias governamentais. Incentivados pelos conflitos sociais e pelas greves iniciados 

em 1917, alguns projetos com o intuito de regulamentar o trabalho das mulheres foram 

enviados por parlamentares para a Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara dos 

Deputados e por um intendente ao Conselho Municipal.  

 Segundo Glaucia Fraccaro, a elaboração de uma legislação do trabalho visava a 

remediar a questão social do trabalhador e sua família. Isso significava dizer que a 

construção de concepção de trabalho livre se pautava na noção de que as distinções 

masculinas estavam enraizadas na ideia de família que dependia do trabalho feminino 

em casa, criando os filhos. A proteção do trabalho visando a um fator sanitário e moral 

relacionava-se com a dinâmica da reprodução da força de trabalho. Foi a partir desses 

aspectos que se elaborou o pensamento sobre o trabalho das mulheres no Parlamento152. 

 Em julho de 1917, o deputado Mauricio de Lacerda apresentou cinco projetos na 

Câmara dos Deputados, três deles tratavam do trabalho das mulheres e de menores: o 

Projeto n. 125, de 16/07/1917, que procurava regular o trabalho feminino; o Projeto n. 

135, de 24/07/1917, acerca de criação de creches em estabelecimentos industriais (que 

será analisado no capítulo 2) e o Projeto n. 137, de 17/07/1917, que tratava da 

elaboração de contratos de aprendizagem. Tais projetos foram debatidos na Comissão 

de Legislação Social, criada em 1918, e o tema do trabalho feminino passou a ficar sob 

a responsabilidade do deputado João Pernetta153. No mesmo período das propostas de 

Lacerda, o intendente Ernesto Garcez apresentou um projeto de regulamentação do 

trabalho das mulheres ao Conselho Municipal do Distrito Federal. 

 No projeto de Mauricio de Lacerda, que tratava da regulamentação do trabalho 

feminino, havia restrições de ocupações que as mulheres poderiam desempenhar, 

proposição de criação de contratos, estipulação de normas para as gestantes, entre outras 

determinações.  Dos 22 artigos, destacamos a seguir alguns pontos do projeto: 

                                                           
152FRACCARO, Glaucia Cristina Candian. Os direitos das mulheres – organização social e legislação 
trabalhista no entreguerras brasileiro (1917-1937). Tese de doutorado – Universidade Estadual de 
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Art. 1º - As mulheres só poderão ser admittidas a qualquer trabalho em 
officinas, fabricas ou outro estabelecimento industrial, agricola ou 
commercial, de propriedade publica ou particular, mediante contrato e nas 
condições desta lei. 
Art. 2º - É vedado o contracto de trabalho ás mulheres se este: 
a) fôr em tunneis, minas, ou de qualquer fórma, subterraneo. 
b) se o estabelecimento for destinado a fabricação de inflammaveis, praticar a 
manipulação de materiaes reputados legamente nocivos á saúde ou pelo 
genero da industria fôr prejudicial ao organismo feminino; 
c) se fôr o serviço, por sua natureza, offensivo ao pudor e contra a moral; 
d) se tiver de se realizar em domingo ou em dia de repouso; 
e) finalmente, se fôr nocturno o trabalho industrial. 
Art. 3º - O trabalho não poderá durar mais de seis horas por dia, não podendo 
ser continuo e devendo ter o intervalo minimo de hora e meia de descanso154. 

 Nos três primeiros artigos do texto, Lacerda propunha a obrigatoriedade de 

contratos para empregar mulheres em diversos estabelecimentos seja industrial, agrícola 

ou comercial. Além disso, vedava o trabalho feminino a determinados espaços que 

poderiam oferecer riscos ao organismo feminino, bem como, ofender a honra das 

trabalhadoras e proibia o trabalho noturno no setor industrial. Por fim, restringia o 

tempo de trabalho a seis horas diárias, possibilitando que as mulheres tivessem tempo 

suficiente para desempenhar seus papeis sociais e cuidar das tarefas domésticas. A 

seguir, o legislador impôs medidas para o caso das gestantes e lactantes: 

Art. 7º - O trabalho é também vedado á mulher, nos dois ultimos mezes da 
gestação, em qualquer estabelecimento a que se refere o art. 1 da presente lei. 
Art. 8º - Nos 60 dias anteriores ao parto e 40 dias depois do livramento a 
contratada gozará de uma licença, ficando-lhe reservado o logar pelo patrão, 
encarregado ou emprezario com quem tiver contratado trabalho. 
§ 1º - Por qualquer acidente da gravidez e mediante attestado medico poderá 
a mulher contratada, sem perda do logar que occupava na officina, fabrica ou 
outro estabelecimento, faltar ao trabalho durante 30 dias. 
§ 2º - Nos seis primeiros mezes de lactancia terá direito, a contratada, a um 
quarto de hora, cada duas horas durante o trabalho quotidiano, para 
amamentação do filho. 
Art. 9º - Durante o periodo da gravidez não poderão se occupar as mulheres 
em serviços ou trabalhos nas officinas, fabricas e outros estabelecimentos 
desde que os mesmos a exponham a abalos, grande esforço ou a atmosphera 
viciada de vapores de phosphoro, acido sulphydrico, sulpho-carbono, 
sulphochloruro ou outros, a juízo da fiscalização do D. T155.  

 Lacerda então propunha uma série de deliberações para proteger o período de 

gestação das trabalhadoras, entre elas, constava a instauração de uma licença 

maternidade com duração de 100 dias e com garantia de retorno ao trabalho após o 

período de afastamento; por qualquer ameaça à gravidez, teria a gestante direito a 30 

dias de licença; horários reservados para amamentação durante a jornada de trabalho; 
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restrições a determinados produtos químicos. Com tais medidas, o deputado procurava 

proteger a gestante de qualquer ameaça, assim como, garantir que os recém-nascidos 

fossem amamentados.  

A proposta seguia estabelecendo autonomia às trabalhadoras perante a 

autoridade de seus pais e maridos, mas também apresentava preocupação com as noções 

de moralidade que poderiam ser ameaçadas com a presença de mulheres e homem no 

mesmo ambiente: 

Art. 12º - Para realizar seus contratos de trabalho como empregada ou 
operaria não precisam, a mulher casada e a menor, de consentimento marital 
ou paterno e têm egualmente a faculdade de demandar judicial ou 
administrativamente perante o D. T. pelo cumprimento dos mesmos 
contratos, ou por qualquer indemnização, delles originada. 
§1º - O producto do trabalho da mulher operaria ou empregada é de exclusiva 
propriedade sua. 
Art. 13º - Os operarios do sexo differente não poderão trabalhar reunidos 
num mesmo local, devendo sempre naquelle que fôr destinado ao seu 
trabalho haver completa separação entre elles, e, excepcionalmente quando o 
não permittirem as condições do serviço, poderão trabalhar reunidos, 
carecendo para isto o patrão ou emprezario de permissão do D. T156. 

 Deve-se ressaltar a importância da proposição do artigo 12, visto que tal medida 

ia de encontro ao artigo 233 do Código Civil, que estabelecia que o marido teria poder 

de decisão sobre o trabalho da esposa exercido fora do ambiente do lar157. 

Em um de seus artigos finais, determinava-se que em questões que não fossem 

abordadas pelo projeto, as trabalhadoras deveriam ter suas condições equiparadas às dos 

trabalhadores no que teria sido regulamentado pela legislação do trabalho:  

Art. 20º - As mulheres nos contratos de trabalho, em tudo que esta lei não 
houver disposto de modo diverso, são equiparadas em face da legislação 
relativa ao salario, horas de trabalho, accidentes e outros deveres, vantagens 
ou direitos aos operarios ou empregados do sexo masculino e especialmente 
ao de se fazerem representar por operarias na conciliação ou arbitragem158.  

 Assim, Lacerda procurava demarcar a igualdade salarial para homens e 

mulheres, bem como, a extensão até as trabalhadoras de direitos que, porventura, 

tivessem sido conquistados pelos trabalhadores. 
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 Também no dia 16 de julho de 1917, o intendente Ernesto Garcez apresentou ao 

Conselho Municipal do Distrito Federal um projeto com a mesma temática proposta por 

Mauricio de Lacerda. Com pontos convergentes entre os dois projetos, ressaltamos 

alguns artigos dos 8 apresentados pelo intendente: 

Art. 1º - Da data desta lei em deante fica prohibido no Distrito Federal o 
trabalho nocturno da mulher nas fabricas de manufacturas. 
Art. 2º - Não serão admittidas a trabalharem nas fabricas de manufacturas as 
mulheres em estado de gravidez nas quatro semanas que precederem e nas 
seis que se seguirem ao parto159.  

Com a denominação “fábricas de manufaturas”, o legislador se referia a 

estabelecimentos com motores mecânicos e oficinas onde trabalhariam mais de 15 

operárias. Nesse sentido, enquanto o projeto anterior se destinava a regular o trabalho 

feminino nos setores industrial, agrícola e comercial, neste, as normas abrangiam apenas 

o ramo industrial. 

Assim como Lacerda, Garcez propunha que as mulheres fossem proibidas de 

executarem atividades em estabelecimentos industriais no período noturno. Também, 

determinava a criação de uma licença maternidade, mas, nesta proposta, com duração de 

10 semanas. Em outro artigo, o intendente estabelecia restrições para as tarefas que 

poderiam ser executadas pelas gestantes, visto que impedia que elas efetuassem 

atividades na presença de determinados produtos químicos, onde carregassem peso e 

fossem expostas a violentos abalos.  

Em dois artigos, o projeto tratava da relação da mãe trabalhadora com o recém-

nascido: 

Art. 4º - Não se permittirá o trabalho das mulheres em fabricas que não 
possuam “créches” que fiquem distante 50 a 100 metros dos locaes de 
trabalho. 
Art. 5º - As operarias que amamentarem os seus filhos terão direito a tres 
dispensas de meia hora cada uma diariamente para este fim, não podendo ser 
descontado do seu salario o tempo destinado á lactancia160. 

A determinação de creches próximas ao local de trabalho das mães operárias 

poderia restringir significativamente as possibilidades de trabalho delas, caso os 

empregadores não criassem tais espaços para cuidado das crianças para manter a mão de 
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obra feminina nas fábricas, visto que o projeto não obrigava a instauração de creches, 

apenas limitava as oportunidades de trabalho de mães. 

Para que as normas fossem cumpridas, o texto estipulava que os 

estabelecimentos fabris fossem fiscalizados pelos comissários de higiene do Distrito 

Federal e, com o intuito de que esses profissionais também passassem por supervisão 

foi proposto que: 

Paragrapho único. Os syndicatos operarios e as associações operarias do 
districto onde funccionam as fabricas verificarão se essas visitas são feitas 
pelos commissarios de hygiene e, em caso contrario, farão disso sciente o 
prefeito do Districto Federal161. 

 Assim, Ernesto Garcez atribuía aos sindicatos e às sociedades operárias a 

responsabilidade por fiscalizar se um órgão da Capital Federal estaria cumprindo sua 

função de inspecionar se as mulheres estariam trabalhando segundo as normas e 

propunha que as organizações do operariado informassem o prefeito do 

descumprimento, no entanto, não estabelecia como tal comunicação seria feita. 

 Nesse período, os debates sobre o trabalho feminino não estiveram em voga 

apenas em âmbito nacional. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, diversos países 

enfrentaram o desafio de criar padrões de legislação trabalhista que pudessem ser 

implantadas nos estados membros da Liga das Nações. Nesse sentido, a Organização 

Internacional do Trabalho realizou uma conferência em Washington (EUA), em 1919, e 

foram convocados representantes do governo, do setor patronal e da classe trabalhadora, 

oriundos dos países que faziam parte da Liga162. 

A Convenção nº 3, realizada em 29 de outubro de 1919, teve como tema o 

emprego das mulheres antes e depois do parto. Entre as resoluções, estabeleceu-se o 

direito a uma licença maternidade remunerada de, no máximo, 12 semanas, sendo, no 

mínimo, 6 delas, após o parto. A remuneração deveria ser estipulada por cada país-

membro e deveria ser “sufficiente para a sua manutenção e a do filho, em bôas 

condições de hygiene”. Seria assegurado também o acesso a atendimento médico ou ao 

serviço de parteira no parto. No período de amamentação, seria permitido que as mães 

fizessem duas pausas de meia hora para alimentar o filho. Cada país deveria estipular 

um prazo máximo para o retorno da mãe trabalhadora após a licença maternidade, caso 
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esta precisasse de um tempo a mais afastada, em virtude de uma doença contraída por 

conta da gravidez ou do parto. Assim, nesse período, não poderia ser a licenciada 

demitida. Os membros da Liga teriam até 1 de julho de 1922 para implantar as medidas 

acordadas na convenção163. 

A Convenção nº 4, realizada no mesmo dia, abordou o trabalho noturno efetuado 

por mulheres, sendo o turno da noite compreendido entre às 10 horas da noite e às 5 

horas da manhã. Assim, ficaria firmado que as mulheres, independente da idade, não 

poderiam ser empregadas no período noturno em nenhum estabelecimento industrial, 

exceto em locais em que só fossem empregados membros de uma mesma família164.  

As resoluções da OIT que focalizavam estabelecer regulamentação para a mão 

de obra feminina tinham como intuito propor condições justas de trabalho para as 

mulheres em diversas partes do globo, procurando preservar sua capacidade reprodutiva 

e levando em consideração que elas exerciam dupla jornada de trabalho, sendo as 

responsáveis pelas tarefas domésticas e pelo cuidado com os filhos. 

Após deliberações da conferência da OIT e com base em projetos apresentados à 

Câmara dos Deputados em 1917, a Comissão de Legislação Social discutiu questões 

acerca das relações de trabalho, que colocaram as temáticas relativas às mulheres no 

debate geral sobre os problemas do operariado. Assim, colocado em discussão, o projeto 

proposto por Mauricio de Lacerda passou por modificações. Entre elas, o texto sofreu 

alteração na proposta de licença maternidade de 100 dias, que constava no projeto de 

Mauricio de Lacerda. A proposta vitoriosa garantiria uma licença maternidade de 30 

dias antes e depois do parto, e o pagamento de 2/3 do salário. Apesar de intensos 

debates, foi aprovada a proposição de Lacerda de permitir que a lactante tivesse direito 

a intervalos de 30 minutos para amamentação165.  

Embora a tentativa de regulamentação do trabalho feminino não tenha se 

efetivado em 1919, deve-se ressaltar que Mauricio de Lacerda incluiu as mulheres 

trabalhadoras no centro das discussões sobre os problemas operários, debates estes que 

serviriam de base para a regulação do trabalho das mulheres, anos mais tarde. É preciso 

                                                           
163Convenção nº3. Disponível em: 
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/OIT/OIT_003.html#003 Acesso em: 26 jan. 2018. 
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atentar também que as reivindicações das trabalhadoras fabris introduziram o tema da 

maternidade nas discussões travadas no Parlamento, na tentativa de legislar sobre as 

tensões que emergiam nas relações de trabalho166. 

A regulação sobre o trabalho das mulheres em estabelecimentos industriais e 

comerciais só foi promulgada em 17 de maio de 1932, com o Decreto 21.417. Dentre os 

17 artigos presentes na lei, destacamos os seguintes: 

Art. 1º Sem distinção do sexo, a todo trabalho de igual valor correspondente 
salário igual.  
Art. 2º O trabalho da mulher nos estabelecimentos industriais e comerciais, 
públicos ou particulares, é vedado desde 22 horas até 5 horas167. 

É importante ressaltar que no projeto de Mauricio de Lacerda, a questão da 

igualdade salarial aparecia de forma menos explícita. No decreto promulgado, o 

primeiro artigo determinava que para o mesmo tipo de trabalho o salário deveria ser o 

mesmo, independente do sexo. Na prática, tal medida poderia onerar a empregabilidade 

feminina, visto que o decreto atribuía outros encargos para o empregador que 

contratasse mulheres. No entanto, a equidade salarial foi uma demanda das 

trabalhadoras por anos e ter tal resolução promulgada pode ser considerada uma vitória 

delas168. Seguindo a resolução da Convenção nº4 da OIT, tal deliberação vetava as 

mulheres do período noturno de trabalho, mas apresentava algumas exceções em seu 

artigo 3. 

Procurando preservar o organismo feminino e, sobretudo, focalizando a 

capacidade reprodutiva da mulher, o decreto determinava espaços onde a força de 

trabalho feminina não poderia atuar e estabelecia a licença maternidade remunerada: 

  Art. 5º E' proibido o trabalho da mulher:  

a) 
nos subterrâneos, nas minerações, em sub-solo, nas pedreiras, e 
obras de construção pública ou particular; 

b) nos serviços perigosos e insalubres, constantes do quadro anexo. 
Art. 7º Em todos os estabelecimentos industriais e comerciais, públicos ou 
particulares, é proibido o trabalho à mulher grávida, durante um período de 
quatro semanas, antes do parto, e quatro semanas depois.  

                                                           
166FRACCARO, Glaucia Cristina Candian, op cit, p. 98. 
167Decreto nº 21.417, de 17 de maio de 1932. Disponível em: 
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Art. 9º Enquanto afastada do trabalho por força do disposto no art. 7º e 
respectivos parágrafos, terá a mulher direito a um auxílio correspondente à 
metade dos seus salários, de acordo com a média dos seis últimos meses, e, 
bem assim, a reverter ao lugar que ocupava. 
Art. 10. Em caso de aborto, que deverá ser comprovado, beneficiará a mulher 
de um repouso de duas semanas e terá direito a receber durante esse tempo 
um auxílio na forma estabelecida no artigo anterior, bem como a reverter ao 
lugar que ocupava.  
Parágrafo único. Verificado que o aborto foi criminosamente provado, 
perderá a mulher o direito ao auxílio outorgado neste artigo169. 

Assim como determinava a decisão da Convenção nº 3 da Conferência da OIT e 

como constava no projeto de Mauricio de Lacerda, o direito à licença maternidade 

remunerada foi expedido, no entanto, com período mais curto do que nas propostas 

anteriores. Ao dedicar atenção à capacidade reprodutiva da mulher, o decreto reservou 

um espaço para tratar do impedimento da gravidez. Em circunstâncias naturais, a 

trabalhadora teria direito a um período de repouso remunerado; caso fosse proposital, e, 

portanto, considerado criminoso, passaria o repouso a ser sem vencimentos. Assim, na 

tentativa de possibilitar que as mulheres trabalhassem, mas tivessem sua maternalidade 

garantida, além das determinações anteriores, estipulava que:   

Art. 11. A mulher que amamentar o próprio filho terá direito dois descansos 
diários especiais, de meia hora cada um, durante os primeiros seis meses que 
se seguirem ao parto.  
Art. 12. Os estabelecimentos em que trabalharem, pelo menos, trinta 
mulheres com mais de 16 anos de idade terão local apropriado onde seja 
permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos 
em período de amamentação. 
Art. 13. Aos empregadores não é permitido despedir a mulher grávida pelo 
simples fato da gravidez e sem outro motivo que justifique a dispensa170. 

 
A lei definia que por seis meses a trabalhadora teria direito a dois intervalos para 

amamentar seu filho. Para isso, os estabelecimentos de trabalho deveriam proporcionar 

um espaço onde as crianças pudessem estar próximas às suas mães durante o serviço. 

Mas o decreto não determinava de quem seria a responsabilidade pela criação de tal 

espaço. Ainda, firmava uma garantia de estabilidade no período da gestação, caso não 

houvesse motivo justo para demissão. 

Apesar da lei ter promulgado demandas importantes reivindicadas pelas 

trabalhadoras e estipulado normas para o caso das gestantes e lactantes, é preciso 
                                                           

169Decreto nº 21.417, de 17 de maio de 1932. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21417-17-maio-1932-559563-
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reconhecer também que a regulamentação acarretou ônus para a empregabilidade 

feminina. Para Susan Besse, o decreto teve mais eficácia em discriminar a busca por 

oportunidades de trabalho em condições iguais do que proteger as gestantes e as mães. 

Segundo a autora, além dos grandes estabelecimentos protelarem a aplicabilidade dos 

benefícios para a maternidade, a regulação não abrangia grande parte das trabalhadoras, 

como as ocupadas no trabalho doméstico, em pequenas oficinas e as que levavam 

serviço para casa171. 

Glaucia Fraccaro destaca que embora a lei tenha levado em consideração 

resoluções das convenções da OIT, negligenciava pontos do Código Civil que 

determinavam que as mulheres não poderiam exercer profissão, receber herança ou 

alienar bens sem a permissão do marido172. 

 Percebemos então que as mulheres enfrentaram desafios para manterem nas 

fábricas e que questões de moralidade e noções de feminilidade estabeleceram relação 

direta com a permanência delas no trabalho produtivo, mas procuraram reivindicar 

melhores condições de trabalho e lutaram por suas demandas. Com o intuito de 

preservar a capacidade reprodutiva das mulheres e mantê-las responsáveis pelo espaço 

privado do lar, ocorreram propostas e debates na esfera legislativa e determinações na 

OIT no final da década de 1910. A regulamentação do trabalho feminino foi decretada, 

anos depois, em 1932, e contemplou demandas defendidas pelas trabalhadoras, mas 

também criou obstáculos para a empregabilidade feminina, visto que tornou empregar 

mulheres mais caro e impôs limitações à sua contratação. 

 

1.3 “O trabalho das creanças nas fabricas apavorara-me” 

É vergonhozo para homens que vivem neste seculo, fazer levantar ás 5 horas 
da manhã, seus filhos com 6 e 7 anos de idade, para os manter na fabrica 
ganhando 500 réis, nas longas 10 horas do dia em um trabalho penozissimo 
para a sua tenra idade, aniquilando-lhes o organismo, preparando assim seres 
ráquiticos e tuberculozos de que compor-se-a a humanidade futura173.  

No fragmento acima, o militante operário Albino Moreira procurava denunciar o 

consentimento de pais que permitiam que crianças trabalhassem em fábricas por longas 
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horas recebendo baixas remunerações e sujeitas a doenças oriundas do processo 

produtivo e das condições exaustivas da atividade. Deve-se mencionar que o trabalho 

infantil era significativamente empregado nas fábricas de tecidos na virada do século 

XIX para o XX. Na Companhia Progresso Industrial, por exemplo, em 1895, 

empregava-se 700 trabalhadores/as maiores e 800 menores174, sendo as crianças e os 

adolescentes a maior parte da força de trabalho que atuava no estabelecimento nesse 

período; em 1899, de acordo com informações do jornal The Rio News, o número de 

menores ocupados na fábrica correspondia a 29,84% da força de trabalho empregada, a 

composição do operariado era a seguinte: 558 homens, 286 mulheres, 205 meninos e 

154 meninas175; sendo então 359 menores.  

Nos estabelecimentos industriais, o salário era, entre os elementos do trabalho, o 

único fator que diferenciava os menores dos operários adultos, em virtude de uma 

discriminação de gênero e etária, a remuneração atribuída à mão de obra infantil era a 

menor paga, ainda que desempenhassem as mesmas funções que os adultos176. Na 

Fábrica Alliança, por exemplo, em 1903, foi registrado no jornal Gazeta Operaria que 

na sala de panos enquanto os operários recebiam de 4$200 e 5$300 e as operárias, de 3$ 

a 4$, as meninas ganhavam de 2$500 e 2$700. Na tinturaria, os operários recebiam 4$ a 

7$, ao passo que os aprendizes, 3$800; na seção de cardas, as remunerações iam de 4$ a 

7$ para os operários e para os aprendizes e ajudantes, de 3$200 e 3$700; na fiação, 

meninos e meninas aprendizes ganhavam de 1$200 a 1$300 e os/as fiandeiros/as com 

prática, de 2$ a 3$177. 

Em 1907, o jornalista Costa Rego publicou suas impressões acerca do trabalho 

de crianças em fábricas, após visitar dois estabelecimentos têxteis na Freguesia da 

Gávea. Rego não informa os nomes das fábricas visitadas, mas pela descrição da 

localidade, parece que o jornalista analisou a Fábrica Carioca e a Fábrica Corcovado: 

A Gavea é, pode-se com segurança dizer, um bairro exclusivamente de 
operários. A proximidade das fabricas faz com todos os trabalhadores por ali 
fiquem morando, e ali se congreguem quasi como uma unica familia, num 
auxilio mutuo admiravel. 

                                                           
174MONTEIRO, Ana Maria Ferreira da Costa. Empreendedores e investidores em indústria têxtil no Rio 
de Janeiro: 1878-1895. Uma contribuição para o estudo do capitalismo no Brasil. Dissertação de 
mestrado. Centro de Estudos Gerais: UFF, 1985. p. 230. 
175The Rio News. 26/12/1899. 
176MOURA, Esmeralda Blanco B de. Mulheres e menores no trabalho industrial: os fatores sexo e idade 
na dinâmica do capital. Petrópolis, Rio de Janeiro: Editora Vozes Ltda, 1982. p. 37. 
177Gazeta de Noticias. 21/08/1903. 
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Na companhia do gerente de uma das fábricas, Costa Rego questionou as 

condições do trabalho de crianças no estabelecimento: 

- Aqui, diga-me o amigo, ha tambem creanças a trabalhar? 
- Oh, sim, ha tambem creanças, mas empregam-se em serviços leves. 
- Não poderei vel-as, essas creanças? 
- Com o maior prazer. Venha cá, eu lhe mostrarei todas ellas. 
O homem levou-me por umas outras dependencias da fabrica. Aos meus 
olhos investigadores de minucias começou então a se desenrolar um doloroso 
quadro de miseria. 
As crianças trabalham com os corpinhos tenros já definhados. Eram 
meninos e meninas, sem distincção, empenhados todos no serviço. Tinham 
aspecto de tuberculosos. Magros, as faces encovadas e os olhitos sombreados 
de olheiras fundas, mais pareciam esqueletos a se mexerem tetricamente 
naquele amontoado de engrenagens, de machinas possantes, que se moviam 
ruidosamente, numa vertigem formidável de trabalho... 
O gerente da fabrica olhava-os com a sua indifferença costumeira. 
- Quantas horas trabalham estas creanças? 
- O horario é o mesmo, tanto para os adultos como para as creanças. Entra-se 
ás 6 horas da manhã e sai-se ás 6 horas da tarde. Ha dias em que se faz serão. 
Nesse dias o serviço prolonga-se pela noite. 
- E quanto ganham? 
- Conforme o trabalho. Ha meninos que fazem por dia 1$300, outros que 
chegam a ganhar 2$000. 
- E não há um momento de recreio as creanças? 
- Oh, sim, a hora do café, a hora do almoço... 
- Somente? 
- E pra que mais? Elles se satisfazem. 
[...]  
* 
O trabalho das creanças nas fabricas apavorara-me178. 

Costa Rego exprime seu sentimento de pavor ao observar crianças em um 

“doloroso quadro de miseria” que enfrentavam as mesmas jornadas de trabalho que os 

adultos, recebiam diárias muito baixas e ficavam presas nas fábricas tendo apenas dois 

intervalos para repouso na rotina de produtividade. O aspecto doentio das crianças 

operárias também chamou a atenção do jornalista, que destacou a fragilidade de seus 

corpos, a aparência tuberculosa e o quanto a debilidade desses menores contrastava com 

a brutalidade das máquinas e com a exigência física das tarefas. 

Os próprios industriais aproveitavam-se da permissão dos pais operários para 

inserirem seus filhos em fábricas, visto que precisavam da contribuição dos menores na 

renda familiar. Com a inserção das crianças ao mundo do trabalho, os patrões se 

beneficiavam por admitirem uma mão de obra não especializada e mais barata; já, os 

pais se favoreciam do reforço no orçamento doméstico, que proporcionava melhores 

condições de vida à família, e da possibilidade que afastarem seus filhos dos males das 

                                                           
178Correio da Manhã. 21/10/1907. 
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ruas e do ócio. Nesse sentido, a menor Livia Bertorelli, que tinha vocação para música, 

não poderia dedicar atenção ao seu talento por ter que trabalhar na Fábrica de Tecidos 

Carioca: 

Por essa occasião foi apresentada ao tenente Vinhaes a menina Livia 
Bertorelli, de 12 annos de idade, natural de Veneza, operaria da fabrica de 
tecidos Carioca, filha de honrados e pobres operários; criança que, segundo 
se affirma, tem dedicada vocação para a arte musical, que não póde cultivar, 
por ser forçada a trabalhar para auxilio de seus pais179. 

A operária menor Livia fora apresentada ao tenente José Augusto Vinhaes, um 

dos fundadores do Centro do Partido Operário, e conseguira uma pensão mensal para o 

reforço do orçamento doméstico e para que pudesse concentrar seus esforços em sua 

aptidão para a música. 

Além disso, o ingresso de menores em fábricas de tecidos também apresentava 

um viés moralizador. O trabalho sob tal ponto de vista adquiria a função benéfica de 

impedir a vadiagem, a mendicância, a marginalidade social e o desperdício das energias 

infantis180. Além de empregarem os/as filhos/as de seus/suas operários/as, os industriais 

também recrutavam essa mão de obra em orfanatos, juizados de menores e Casas de 

Caridade. Com esse ato, os proprietários das fábricas além de conseguirem força de 

trabalho barata ainda convertiam-se em benfeitores e filantropos perante a sociedade181. 

Carlos Molinari Rodrigues Severino, em um artigo que trata do trabalho de 

menores na Companhia Progresso Industrial, analisa fotografias tiradas pela empresa de 

dezenas de crianças e adolescentes alocados em algumas seções da fábrica. O autor 

percebe que ao mandar retratar o grande número de menores do estabelecimento no 

período de sua fundação, a companhia tinha como intuito enaltecer seu perfil filantropo, 

que afastava as crianças pobres do risco da ociosidade e dos perigos da rua e que, além 

disso, ensinava-lhes uma profissão para que pudessem buscar o pão de cada dia e ajudar 

suas famílias através do trabalho digno182. 

                                                           
179O Paiz. 15/07/1890. 
180RAGO, Margareth, op cit, p. 180. 
181 STEIN, Stanley. Origens e evolução da Indústria têxtil no Brasil – 1850/1950. Rio de Janeiro: 
Campus, 1979.  p. 66. 
182SEVERINO, Carlos Molinari Rodrigues. Menores dentro da indústria têxtil: uma análise da Fábrica 
Bangu durante a Primeira República. XI Congresso Brasileiro de História Econômica/ 12ª Conferencia 
Internacional de História de Empresas. 14 a 16 de setembro de 2015. p. 16. Disponível 
em:http://www.abphe.org.br/arquivos/2015_carlos_molinari_severino_menores-dentro-da-industria-
textil-uma-analise-da-fabrica-bangu-durante-a-primeira-republica.pdf Acesso em: 25 set. 2017. 
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Assim, com um caráter filantrópico, os industriais justificavam as longas horas 

que os menores passavam dentro das fábricas exercendo funções utilizando-se do 

discurso da profissionalização, que permitia que na condição de aprendizes, as crianças 

efetuassem atividades no local de trabalho, por um período de tempo, sem serem 

remuneradas. Nesse sentido, em entrevista, a ex-operária Luiza Ferreira de Medeiros 

trata do período de iniciação na Fábrica Bangu: 

Entrei para a Fábrica Bangu, no período da primeira guerra mundial com sete 
anos de idade. Iniciava o trabalho às 6 e terminava por volta das 17 horas – 
sem horário de almoço definido. Era critério dos mestres o direito de comer, 
e, tendo ou não tempo para almoçar, o salário era o mesmo. Isto, 
evidentemente, depois de passar a fase do trabalho gratuito, que chamavam 
de aprendizado183. 

Além de abordar o período de aprendizagem, em que não recebia remuneração, 

Luiza também fala da longa jornada de trabalho que enfrentava quando ainda criança e 

da autoridade dos mestres perante os intervalos dos/as trabalhadores/as, que para 

otimizar o tempo produtivo, poderia ordenar que as refeições fossem feitas por entre as 

máquinas.A ex-operária Corália Pereira da Costa, que trabalhou na Fábrica Alliança na 

década de 1920 também abordou tal questão: 

[Entrevistadora]: Salário: 
[Entrevistada]: Era por semana que a gente recebia. A primeira semana eu 
entrei, essa semana eu trabalhei para a casa. E a outra semana então já 
começava a receber184. 

Os/as menores eram empregados em fábricas na condição de aprendizes, mas, 

após o período de instrução, eles/as transformam-se num/a trabalhador/a como outro/a 

qualquer, que enfrentava longas jornadas e, em períodos em que a produtividade 

precisava aumentar, ainda deveria fazer serão. No jornal Correio da Manhã, foi 

denunciada a ocorrência de menores fazendo serão após o turno na fábrica: 

Veja-se, por exemplo, essa revelação do alludido memorial, uma menor de 14 
annos entra para o trabalho ás 7 horas da manhã e só o deixa ás 4 da tarde. É, 
portanto, uma tarefa ininterrupta de nove horas e ás vezes ainda faz serão. 
Essa pequena operaria faz todo esse serviço de pé, dobrando fazenda ou 
despentando as peças de brim185. 

                                                           
183MEDEIROS, Luiza Ferreira de. Recordações de uma operária têxtil do Rio de Janeiro. In: HAHNER, 
June E. Emancipação do sexo feminino: A luta pelos direitos da mulher no Brasil, 1850-1940. 
Florianópolis: Ed. Mulheres; Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2003. p. 402. 
184Entrevista com Corália Pereira da Costa. Coleção Bairro Fábrica. AMORJ. 1987. 
185Correio da Manhã.07/04/1929 
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É preciso ressaltar que apesar das fábricas igualarem a jornada de um menor a de 

um/a trabalhador/a adulto/a havia o decreto nº 1.313 promulgado em 1891 que 

propunha a regulamentação do trabalho dos menores empregados nas fábricas da 

Capital Federal. Em artigo 2º, constava: 

Art. 2º Não serão admittidas ao trabalho effectivo nas fabricas crianças de um 
e outro sexo menores de 12 annos, salvo, a titulo de aprendizado, nas fabricas 
de tecidos as que se acharem comprehendidas entre aquella idade e a de oito 
annos completos186. 

A brecha que o decreto estabelecia para que as fábricas de tecidos pudessem 

empregar menores de 8 a 12 anos na condição de aprendizes, demonstrava a 

importância dessa força de trabalho para o ramo. No tocante à jornada de trabalho, 

declarava-se que: 

Art. 4º Os menores do sexo feminino de 12 a 15 annos e os do sexo 
masculino de 12 a 14 só poderão trabalhar no maximo sete horas por dia, não 
consecutivas, de modo que nunca exceda de quatro horas o trabalho continuo, 
e os do sexo masculino de 14 a 15 annos até nove horas, nas mesmas 
condições. 
Dos admittidos ao aprendizado nas fabricas de tecidos só poderão occupar-se 
durante tres horas os de 8 a 10 annos de idade, e durante quatro horas os de 
10 a 12 annos, devendo para ambas as classes ser o tempo de trabalho 
interrompido por meia hora no primeiro caso e por uma hora no segundo187.  

 

Os/as menores também ficariam proibidos de executar algumas tarefas 

consideradas prejudiciais à saúde ou de alto risco:  

“Art. 10. Aos menores não poderá ser commettida qualquer operação que, 
dada sua inexperiencia, os exponha a risco de vida, taes como: a limpeza e 
direcção de machinas em movimento, o trabalho ao lado de volantes, rodas, 
engrenagens, correias em acção, em summa, qualquer trabalho que exija da 
parte delles esforço excessivo”188. 

Contudo, apesar da promulgação da lei que é considerada o primeiro 

mecanismo de proteção ao menor no país, é possível encontrar diversas denúncias na 

imprensa, tal como a apresentada no início deste subtítulo, de que os industriais se 

aproveitavam da fiscalização ineficiente e burlavam tal decreto.  

                                                           
186Decreto nº 1.313 de 17 de janeiro de 1891. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1313-17-janeiro-1891-498588-
publicacaooriginal-1-pe.html Acesso em: 28 jan. 2018. 
187Decreto nº 1.313 de 17 de janeiro de 1891. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1313-17-janeiro-1891-498588-
publicacaooriginal-1-pe.html Acesso em: 28 jan. 2018. 
188Decreto nº 1.313 de 17 de janeiro de 1891. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1313-17-janeiro-1891-498588-
publicacaooriginal-1-pe.html Acesso em: 16 mai. 2018. 
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O advogado criminalista Evaristo de Moraes, figura atuante das causas 

operárias, versou, em um artigo publicado no Correio da Manhã, sobre as explorações 

dos patrões aos operários e às operárias de fábricas, tratou como “letra morta” esse 

decreto, visto que devido à falta de fiscalização, os industriais faziam suas próprias 

regras no interior de suas fábricas: 

A lei que prohibe permanencia de creanças junto a machinas em movimento é, como 
sempre, letra morta, não havendo quem fiscalize o cumprimento da sua 
determinação humanitaria. Si, porventura, se dá um accidente, o bom ou máo 
coração do industrial, seu bom ou máo humor, constitue a unica garantia 
momentânea da victima e dos seus familiares; nenhuma obrigação legal tem o patrão 
de reparar o damno causado ao que se inutilizou ao seu serviço189. 

No fragmento, Evaristo de Moares chamava atenção para uma brecha da lei, 

pois caso o industrial descumprisse o que estabelecia o decreto e determinasse que 

menores trabalhassem com máquinas em movimento, na ocorrência de acidentes, não 

havia sanções previstas para os patrões ou medidas que os responsabilizassem pelos 

incidentes. 

Alguns militantes operários, por sua vez, procuravam conscientizar os homens 

da família proletária a não introduzirem seus filhos ao mundo do trabalho desde a 

infância e tentavam inculcar a importância da educação escolar. Dado que, assim como 

aponta Margareth Rago, se o espaço doméstico era a representação ideal para a mulher 

no discurso masculino, a criança seria direcionada ao ambiente da escola, visto que seria 

nessa etapa da vida que deveria formar seu caráter e seria estimulada quanto a virtudes 

essenciais190.  

Nessa lógica, Albino Moreira procurava despertar os pais da classe operária 

para os males de empregar crianças em fábricas: 

Todos os animais sustentam os filhos até eles terem idade preciza para ganhar 
a vida; nós, porém, nem isso fazemos: quando eles ainda nem foram á escola 
entregamol-os ao burguez para que os explorasse á vontade; e, quando eles 
deviam ser homens são simplesmente velhos, são velhos aos 30 anos, velhos 
que não tiveram infancia, velhos que morrem sem ter vivido.  
E porque? 
Porque os pais em vez de exigir do patrão o necessario para o seu sustento 
preferem obrigal-o a trabalhar antes do tempo dentro dessas bastilhas em um 
ambiente em dezacordo com o seu desenvolvimento moral e fizico191.  
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 Moreira defendia que os operários lutassem por melhores salários ao invés de 

permitirem a proletarização de todos os membros da família, sobretudo, os filhos. Para 

o militante, as crianças deveriam ser protegidasdas explorações dos capitalistas e 

encaminhadas à escola, local que poderia preservá-las da degeneração física e moral. 

 Além das exaustivas condições de trabalho enfrentadas pelas crianças nas 

fábricas, elas, investidas de responsabilidade frente ao processo produtivo, poderiam ser 

punidas caso a função não fosse exercida corretamente ou caso se comportassem de 

maneira considerada inadequada. Tal punição poderia se manifestar de diversas formas, 

entre elas, o castigo corporal. Em um de seus artigos sobre as fábricas têxteis do Distrito 

Federal, Albino Moreira denunciava a prática de castigos físicos: 

Julgavam eles naturalmente que nós educariamos concientemente nossos 
filhos fazendo-os mais fortes quanto possivel, moral e fizicamente; mas os 
companheiros que como eu trabalham nessas bastilhas que as crianças são 
obrigadas a ter lijeireza de maquinas, porque si não fôr assim atráz delas 
veem os carrascos encarregados pelos patrões de vijiar esse serviço, e de 
correia em punho as espancam brutalmente porque não trabalham tão lijeiro 
como eles querem.  
E nós, os homens que trabalhamos nas fabricas prezenciamos tudo sem dizer 
nada, como se não tivessemos sentimento de homens e de pais, pois sendo 
essas crianças em sua maioria nossos filhos não as defendemos, e permitimos 
mesmo que as espanquem barbaramente, como se fossem cães sem dono192. 

 Entre as reivindicações dos operários da Fábrica de Tecidos Carioca durante a 

greve geral de 1903 estava a solicitação de “reprehensão ao contra-mestre Paulino 

Vieira Gomes, da secção de creanças”193, possivelmente por conta dos exageros e 

aplicação de penalidades físicas em um setor onde só trabalhavam menores. 

Segundo Esmeralda Blanco de Moura, os maus tratos verbais e físicos pareciam 

ser um procedimento comum dado à mão de obra em fábricas, sobretudo, no que diz 

respeito a mulheres, menores e crianças. Durante seu período de análise (1890 a 1919), 

a autora observou que diversas greves culminaram de conflitos entre operários e 

funcionários superiores por conta de abusos de autoridade194. Também torna-se possível 

perceber que movimentos reivindicatórios surgiram nas fábricas analisadas nesta 

pesquisa com o intuito de defender o fim dos maus tratos, especialmente, contra 

menores. 
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 Na Fábrica Carioca, no início de janeiro de 1917, os trabalhadores decidiram 

paralisar por conta do modo como eram tratados pelo mestre geral Eduardo Restes e 

pelo mestre Dixon Myller, entre outros motivos. Em tempos anteriores, Restes havia 

sido denunciado pelo operariado que ameaçava interromper o trabalho, mas a diretoria 

interveio e afirmou que o mestre geral mudaria seu comportamento. No entanto, de 

acordo com o que foi publicado no Jornal do Brasil:  

Em breve, porém, viram falhar as promessas; dahi a pouco Restes voltou aos 
antigos habitos, talvez com mais impertinencia, com maior brutalidade, não 
dispensando a minima consideração nem ás operarias, nem aos menores. [...] 
Por outro lado as reprehensões, os castigos eram constantes e [X] Eduardo 
Restes era efficazmente secundado por um outro mestre Dixon Myller195. 

 Percebendo que o mestre geral continuava a agir de forma agressiva com a força 

de trabalho adulta e infantil, alguns trabalhadores paralisaram a produção e foram 

seguidos pelos/as demais companheiros/as:  

Os mais exaltados abandonaram o trabalho; outros os foram imitando e 
dentro em pouco operarios, operarias e menores abandonavam seus affazeres 
em um movimento collectivo de protesto e de solidariedade com os 
companheiros, sahindo todos para o pateo da fabrica196.     

 Meses depois, em julho, em meio a uma mobilização intensa, que vinha 

ocorrendo desde janeiro em que várias categorias lutavam contra a carestia, começaram 

a irromper diversas greves envolvendo grande número de categorias, como os 

marceneiros, têxteis, sapateiros, padeiros, metalúrgicos, etc, configurando assim uma 

greve geral197. Entre as reivindicações do operariado da Fábrica Alliança para retomar o 

trabalho estava a abolição dos castigos físicos em menores: 

Por intermedio do commissario de Policia Baptista, que alli se achava de 
serviço, os chefes do movimento paredista pediram a essa autoridade que 
fosse portadora de um manifesto dos grevistas a directoria da Fabrica 
Alliança, pedindo as seguintes clausulas: 
1º) Oito horas de trabalho 
2º) Abolição de castigos corporaes e multas aos operarios menores de 14 
annos 
3º) Augmento de 30 por cento nos salarios dos operarios 
4º) Contribuição medica facultativa   
5º) Quando algum tecelão tiver de carregar que seja pelo seu valor 
6º) O ordenado das crianças nunca seja inferior a 1$500 diarios e dos maiores 
de 18 annos de 4$000 
7º) Não seja dispensado nenhum dos reclamantes 

                                                           
195Jornal do Brasil. 06/01/1917. 
196Jornal do Brasil. 06/01/1917. 
197TOLEDO, Edilene. Um ano extraordinário: greves, revoltas e circulação de ideias no Brasil em 1917. 
Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 30, nº 61, maio-agosto 2017. pp. 504-505. 
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8º) Abolição dos trabalhos aos domingos ou quando necessario seja duplo 
ordenado198.          

 

 Entre as demandas que contemplavam exclusivamente os/as trabalhadores/as 

menores estavam a revogação dos castigos corporais, punições estas que poderiam ser 

aplicadas em caso de inadequação à disciplina fabril ou inabilidade na execução de 

tarefas, e o estabelecimento de um valor mínimo para as diárias pagas a esses/as 

operários/as, visto que por serem empregados na condição de aprendizes, ganhavam 

remunerações mais baixas do que os trabalhadores adultos, mas enfrentavam as mesmas 

jornadas exaustivas. 

No tocante aos comportamentos considerados “inadequados à disciplina fabril”, 

podem-se perceber também, por parte dos/as menores, posturas de desajuste ao modelo 

de operário/a desejado pelos patrões. As formas de punição aos “indisciplinados” 

poderiam ser aplicadas por meio de castigos físicos, com o intuito de “adequar” as 

crianças e adolescentes à conduta esperada no trabalho fabril; pagamento de multas; e 

demissão. Durante a greve geral de 1903, o presidente da Companhia de Fiação e 

Tecidos Alliança, Joaquim Carvalho de Oliveira e Silva, declarou ao repórter do 

Correio da Manhã que acreditava que o real motivo de seu operariado ter aderido ao 

movimento de paralisação seria “tão sómente á despedida de dois menores, que pelo seu 

procedimento perturbavam a disciplina de uma das suas officinas”199. Ou seja, o 

comportamento desses operários estaria desarranjando o ambiente de trabalho 

considerado pela administração da fábrica como propício para o desempenho do 

serviço. O presidente não abordou o tipo de “perturbação da disciplina” praticada pelos 

menores, se seriam brincadeiras, conversas, brigas, desobediências, pausas para 

descanso, etc; apenas afirmou que as demissões se justificavam por suas atitudes. 

É possível encontrar também os menores reivindicando suas próprias pautas e 

assumindo o protagonismo de suas lutas. Em 23 de outubro de 1917, os menores da 

Fábrica Alliança se declararam em greve devido à falta de cumprimento da diretoria em 

aumentar seus ordenados. Os/as operários/as adultos apoiaram o movimento das 

crianças e adolescentes e também paralisaram suas atividades. A administração da 

fábrica fechou o estabelecimento até que os/as grevistas retornassem ao serviço, sem a 
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concessão da demanda dos menores200. A parede iniciada pelas crianças e adolescentes 

contou o apoio de seus pais e seus parentes, já que muitos menores ingressavam nas 

fábricas por intermédio de familiares, mas também engrossaram o movimento todos 

aqueles que julgavam injustas as remunerações recebidas pelos menores que 

enfrentavam as mesmas jornadas de trabalho que os adultos. Verificamos que as 

crianças e adolescentes eram consciências da exploração econômica que sofriam e se 

aproveitaram de uma conjuntura de reivindicações por parte da classe trabalhadora para 

chamar atenção para o descumprimento da promessa de aumento. 

Com o intuito de estabelecer limitações ao trabalho infantil no mercado 

produtivo e reduzir as atividades em que poderia ser empregado, Mauricio de Lacerda, 

em 17 de julho de 1917, apresentou a Câmara dos Deputados um projeto que propunha 

a regulamentação do trabalho de aprendizes. Com 21 artigos, constava entre as 

principais proposições:  

Art. 1º - Todo contrato em que o contratante se obriga, por si ou por outrem, 
a ensinar praticamente, com ou sem retribuição, qualquer officio ou ramo 
industrial, ou que comprehenda que o uso de apparelhos de qualquer 
natureza, de qualquer trabalho agrícola ou industrial, é considerado contrato 
de aprendizagem. 
Art. 4º – O contrato de aprendizagem se não estipular remuneração alguma, 
para contratante ou para contratado, o D.T. entender como existindo, 
unicamente, permuta de serviços, a qual porém só poderá durar o prazo da 
aprendizagem. 
Art. 6º - Sendo menores de 14 annos até 18 os aprendizes, na especificação 
das responsabilidades, devem ser referidos os paes, tutores ou curadores 
desses menores, se lhes couberem, no todo ou em parte, as mesmas 
responsabilidades. 
Art. 8º - Nenhum contrato de aprendizagem poderá exceder de dous mezes 
para as provas definitivas201. 

O projeto estabelecia que a entrada de menores, com idade mínima de 14 anos, 

no mundo do trabalho deveria ser feita por meio de contrato de aprendizagem que 

duraria 2 meses. O texto também propunha que os pais deveriam dar consentimento 

para a contratação dos menores, mas ainda permitia a possibilidade de que no período 

de aprendizagem o iniciante não fosse remunerado.  

A proposta também apresentava preocupação com a moralidade dos menores e 

em preservar algumas diferenciações:  

                                                           
200Jornal do Brasil. 25/10/1917. 
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Art. 10º - Relativamente á vigilancia que deve ser exercida pelo patrão, 
mestre ou quem tiver a seu cargo o trabalho de preparo do aprendiz, 
observar-se-a o seguinte: 

a) Dentro do estabelecimento, além das lições referentes á pratica do officio, 
fica obrigado o superintendente do aprendiz a velar por sua conducta e moral, 
evitando a pratica de actos contrarios a esta e ao bom costume; 
Art. 17º - O tempo de duração do trabalho do aprendiz será regulamentado 
pelo D.T. tendo em vista as disposições da lei de Horas do Trabalho, devendo 
reduzil-a em attenção ao sexo e á edade do aprendiz e á natureza do serviço 
em que se occupar, fixando o minimo de edade do mesmo em 14 annos202. 

 O supervisor do aprendiz teria como função zelar para que as noções de 

moralidade fossem mantidas no ambiente de trabalho e evitar ameaças à conduta dos/as 

jovens trabalhadores/as. O projeto não definia o número de horas que os/as menores 

poderiam desempenhar suas funções, no entanto, especificava que deveriam ser 

mantidas diferenciações no tocante ao sexo, à idade e à ocupação.    

Na OIT, também foram discutidas questões relativas ao trabalho de menores. Na 

convenção nº 5, realizada em 29 de outubro de 1919, foi debatida a temática da idade 

mínima para admissão de crianças em trabalhos industriais. Com algumas exceções, foi 

aprovado que crianças com menos de 14 anos não poderiam ser empregadas na indústria 

ou em suas dependências, exceto no caso de estabelecimentos em que apenas 

trabalhassem membros de uma mesma família203. 

 A convenção nº 6 estabeleceu que, com exceções específicas, ficava proibido 

empregar menores de 18 anos em estabelecimentos industriais e nas dependências no 

período noturno. Excluindo-se os locais em que trabalhassem apenas membros de uma 

mesma família204. 

 Assim, se por um lado, as resoluções estipulavam algumas limitações para o 

trabalho de menores, por outro, não abordava as condições em que tal mão de obra seria 

empregada, como jornada de trabalho, salário igual ao do adulto, etc. Nesse sentido, as 

determinações propunham a regulamentação do trabalho de menores entre 14 e 17 anos 

na indústria, mas silenciavam acerca das condições em que eles desempenhariam 

tarefas, se nas mesmas circunstâncias que os adultos ou em condições específicas.  

                                                           
202A Rua. 17/07/1917. 
203Convenção nº 5. Disponível em: 
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/OIT/OIT_005.html Acesso em: 29 jan. 2018. 
204Convenção nº 6. Disponível em: 
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/OIT/OIT_006.html#006Acesso em: 29 jan. 2018. 
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 Na década de 1920, apesar da regulamentação promulgada em 1891 e do tratado 

internacional estabelecido em 1919, a fiscalização sobre o trabalho dos/as menores em 

fábricas ainda era precária e não atingia as necessidades da Capital Federal. Em um 

artigo publicado no jornal Correio da Manhã, o articulista abordava que a Inspetoria de 

Higiene Infantil (criada em 1923) só fazia vistorias averiguando o trabalho infantil em 

estabelecimentos industriais após tais locais de trabalho serem investigados por 

questões sanitárias, o que acarretava ausência de fiscalização em diversas fábricas. 

Segundo o jornalista, por conta da precariedade nas inspeções: 

Variam muito as condições dessa classe de operarios nas fabricas. Em umas, 
o que se encontra é bom é concessão espontanea dos patrões. Na maioria, não 
se observam os preceitos proclamados como indispensaveis e já em pleno 
vigor, como regras de absoluta observancia, nos paizes que executam leis 
trabalhistas205. 

 O artigo ressaltava que devido à falta de exigência no cumprimento da 

regulamentação sobre o trabalho de menores, a maioria das fábricas, apresentava 

condições precárias de trabalho para as crianças e, as poucas que ofereciam condições 

mais favoráveis, eram orientadas por motivações paternalistas. O articulista destacava 

que os delegados do Brasil na OIT saudaram as resoluções aprovadas na conferência, 

mas que os “...compromissos assumidos pelo Brasil, como Estado membro da 

Organização Internacional do Trabalho, ainda não foram satisfeitos, salvo em partes de 

somenos valia”206. 

 O projeto para criação de um Código de Menores foi proposto por José Cândido 

de Albuquerque Mello Mattos, juiz de menores, e entrou em discussão nas casas 

legislativas a partir de julho de 1925207. Após mais de um ano de debates, o Decreto nº 

5.083, que instituía assistência e proteção de menores, foi promulgado em 1º de 

dezembro de 1926. Separado em 10 capítulos e contendo 94 artigos, o denominado 

Código de Menores procurava amparar e legislar sobre diversas situações em que 

poderiam se encontrar os/as menores de 18 anos. Em seu capítulo VI, tratava das 

questões a respeito do trabalho. Destacamos alguns pontos: 

Art. 59. E' prohibido em todo o territorio da Republica o trabalho aos 
menores de 12 annos.  
Art. 60. Igualmente não se póde occupar maiores dessa idade que contem 
menos de 14 annos, e que não tenham completado sua instrucção primaria. 

                                                           
205Correio da Manhã. 05/07/1924. 
206Correio da Manhã. 05/07/1924. 
207O Imparcial. 25/11/1926. 
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Todavia a autoridade competente poderá autorizar o trabalho destes, quando 
o considere indispensável para a subsistência dos mesmos ou de seus paes ou 
irmãos, contanto que recebam a instrucção escolar, que lhe seja possivel. 
Art. 61. Os menores não podem ser admittidos nas usinas, manufacturas, 
estaleiros, minas, ou qualquer trabalho subterraneo, pedreiras, officinas e 
suas dependencias, de qualquer natureza que sejam, publicas ou privadas, 
ainda quando esses estabelecimentos tenham caracter profissional ou de 
beneficencia, antes da idade de 14 annos. 
Art. 66. O trabalho dos menores, aprendizes ou operarios, abaixo de 18 
annos, tanto nos estabelecimentos mencionados no art. 60, como nos não 
mencionados, não póde exceder de seis horas por dia, interrompidas por um 
ou varios repousos, cuja duração não póde ser inferior a uma hora.  
Art. 67. Não podem ser empregados em trabalhos nocturnos os operarios ou 
aprendizes menores de 18 annos. Paragrapho unico. Todo trabalho entre sete 
horas da noite e cinco horas da manhã é considerado trabalho noturno208.  

  
Diversos artigos desse código encontraram resistência dos industriais, em 

virtude dos diferentes objetivos para com as novas gerações, por parte dos poderes 

públicos em divergência com a classe patronal. Os empresários não queriam intervenção 

dos agentes públicos na organização do trabalho nas fábricas. As autoridades, por sua 

vez, desejavam promover o desenvolvimento social, político e cultural dos/as menores. 

O impasse estava estabelecido, pois os setores divergiam em diversos pontos do 

código209. No ano seguinte, o Código de Menores sofreu algumas alterações devido à 

promulgação do decreto nº 17.943-A, de 12 de outubro de 1927, com maiores 

especificações no capítulo sobre trabalho e algumas modificações em tal quesito. Por 

exemplo, abolia as restrições aos locais em que não poderiam trabalhar os menores de 

12 a 14 anos; e acrescentava artigos que atentavam para a preservação da moralidade 

desses/as trabalhadores/as. 

Mas mantinham-se pontos centrais de discordância com a classe patronal, como, 

por exemplo, as 6 horas de trabalho. Nesse sentido, os contatos no Senado foram 

acionados e em dezembro de 1927 foi aprovada a emenda nº 108 ao Código de 

Menores, almejando garantir a jornada de 8 horas de trabalho para o menor entre 14 e 

18 anos, com um intervalo de uma hora para descanso. Com a aprovação de tal 

resolução, os industriais se comprometiam a cumprir os demais itens do Código de 

Menores. Contudo, a emenda foi rejeitada na Câmara dos Deputados210. Segundo 

Angela de Castro Gomes, o Código de Menores, que encontrou forte resistência por 

                                                           
208Decreto nº 5.083, de 1º de Dezembro de 1926. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-5083-1-dezembro-1926-503230-
publicacaooriginal-1-pl.html Acesso em: 06 fev. 2018. 
209SANTANA, Márcio Santos de. A difícil transformação: os industriais e a oposição ao Código de 
Menores de 1927. Dimensões, vol. 30, 2013. p. 319. 
210SANTANA, Márcio Santos de, op cit, p. 324. 
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parte dos industriais, foi desrespeitado e sofreu pressões da classe patronal até os anos 

1930211. 

Alguns empresários cariocas chegaram a entrar na justiça, em 1929, com pedido 

de prorrogação do cumprimento da legislação. O caso foi analisado pelo juiz de 

menores Mello Mattos, autor do projeto, que recusou a solicitação dos industriais, que 

sugeria ainda que a fiscalização das fábricas ficasse a cargo dos magistrados. Mello 

Mattos considerou o pedido de adiamento “ilegal, injurídica, injusta, desumana e 

impatriótica”212. O juiz argumentou que mais importante do que a organização da 

indústria, pautada no emprego de grande número de menores, seria a saúde a e vida de 

crianças e adolescentes. A determinação de Mello Mattos gerou jurisprudência por 

servir de base para juízes de outras localidades que tinham nas mãos casos este213. 

 

1.4 Remuneração das mulheres para complementação da renda familiar? 

É uma vida de tormento: ao lado da conquista do pão e a defesa da honra. 
Quantas resistem? Porque custa muito a conquista do pão. E mais: nem 
sempre ella dá para a defesa da honra. Quantas não tem a mãi e irmãs 
menores a sustentar!214(grifos meus) 

 No fragmento em destaque, o articulista procuraexprimiras dificuldades 

enfrentadas por mulheres que trabalhavam em fábricas, que deveriam conciliar o 

trabalho por necessidade e a defesa de sua dignidade, pautada em noções de pureza e 

castidade. Deve-se dar ênfase ao trecho em negrito, visto que o jornalista busca 

evidenciar a relevância das remunerações recebidas por essas moças para o sustento 

familiar, dado que algumas mantinham mães e irmãs menores com seus salários. Assim, 

nessa etapa do capítulo, procuraremos questionar a ideia de que as mulheres recebiam 

remunerações mais baixas do que as pagas aos homens porque os rendimentos delas 

serviriam para complementar a renda familiar, mantida, em grande parte, por uma figura 

masculina (pai ou marido). 

Como mencionado anteriormente, o trabalho das mulheres era socialmente 

aceito em virtude da necessidade financeira da família. No caso das operárias em 

                                                           
211GOMES, Angela de Castro. Burguesia e Trabalho. Rio de Janeiro: Editora Campus Ltda, 1979. p. 184. 
212 AEL, Circular CIESP 32, 02 de abril de 1929. Apud: FRACCARO, Glaucia Cristina Candian, op cit, 
p. 96. 
213FRACCARO, Glaucia Cristina Candian, op cit, p. 96. 
214Gazeta de Noticias. 13/05/1915. 
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fábricas de tecidos, é costumeiro encontrar discursos que relacionavam a presença 

feminina na indústria à complementação da renda doméstica, tendo uma figura 

masculina como chefe de família. Assim como defende Mariano Garcia em um de seus 

artigos publicados em A Voz do Trabalhador: “Em geral é isso que se observa em todas 

as industrias modernas, para onde são essas pobres moças e creanças arrastadas, afim de 

irem ajudar seus paes e esposos a sustentar a lucta pela vida”215. 

Boris Fausto, inclusive, argumenta que devido à menor continuidade das 

mulheres no trabalho, se comparadas ao homem, em virtude do papel de 

complementação da renda familiar atribuído ao salário que recebiam, enfrentavam 

dificuldades para participarem de sindicatos que representavam as categorias de 

trabalhadores216. Como justificativas para os menores salários pagos à mão de obra 

feminina, argumentava-se: “excesso de mão de obra; incapacidade física e mental da 

mulher; desinteresse de se manter no trabalho pois seu objetivo é o casamento; falta de 

assiduidade”217. 

Demonstramos anteriormente que as mulheres têxteis do Distrito Federal 

lutaram ativamente dentro e fora de sindicatos da categoria na defesa de melhores de 

trabalho e pela permanência no espaço das fábricas, assim as justificativas baseadas na 

atuação feminina apenas à margem associações dos trabalhadores e pautadas em 

fragilidade física e mental não encontravam alicerce nas experiências das trabalhadoras 

fabris. 

No tocante ao entendimento de que o trabalho feminino ocorria até o casamento, 

ideia defendida por alguns industriais218, é possível perceber a continuidade das 

mulheres no trabalho mesmo depois da chegada dos filhos. Em artigo publicado no 

jornal A Epoca, registrou-se: “as grandes fabricas [...] estabeleceram as créches como 

uma ‘prova’ dessa philamthropia que concorre para reter no trabalho durante doze 

horas, uma pobre mãe de filhos que devia estar o dia inteiro ao seu lado”219. Como 

abordaremos melhor no capítulo 2, o estabelecimento de creches por parte dos 

                                                           
215A Voz do Trabalhador. 11/09/1912. 
216FAUSTO, Boris, op cit, pp. 128-129. 
217 BLAY, Eva Alterman. Trabalho domesticado: A mulher na indústria paulista. São Paulo, Editora 
Ática, 1978. pp. 83-84. 
218 GONÇALVES, Irlen Antonio; LIMA, Junia de Souza. Entre fios e teares: o cotidiano das mulheres 
operárias nas fábricas de tecidos no início da República. Disponível em: 
http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe5/pdf/754.pdf . Acesso em: 29 de ago. de 2017. 
219A Epoca. 23/01/1913. 
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industriais têxteis do Capital Federal se expressam na percepção de que atribuir um 

espaço de cuidados para os filhos de suas operárias melhoravam a qualidade de seu 

trabalho e ainda facilitava a permanência das mães nas fábricas. 

Assim, torna-se perceptível que o discurso que justificava as menores 

remunerações para as mulheres, muitas vezes, não encontrava embasamento nas ações e 

no comportamento das trabalhadoras. Nesse sentido, temos como objetivo refletir acerca 

da construção da ideia de que a remuneração das mulheres trabalhadoras serviria para 

complementar a renda familiar e, a partir daí, apresentar formas de organização familiar 

que não se baseavam na lógica do homem provedor e onde os salários das mulheres 

eram centrais para a manutenção da família. 

Michelle Perrot argumenta que, ao longo do século XIX, constrói-se uma 

racionalidade sobre a divisão sexual do trabalho e do espaço social que pautava que o 

ideal seria que o salário do homem, chefe de família, fosse suficiente para manter a si e 

os seus dependentes. Assim, o trabalho produtivo da mulher só se faria necessário para 

o melhor equilíbrio do orçamento doméstico, representando um “complemento 

indispensável”220. 

Pensando as mulheres trabalhadoras inglesas no século XIX, Dorothy Thompson 

acredita ser exagerado entender que a remuneração que elas recebiam poderia 

representar uma independência financeira, já que o salário atribuído a elas era 

considerado uma complementação para a renda familiar e não uma renda para um/a 

trabalhador/a independente. Mas reconhece outras potencialidades que poderiam ser 

vividas pelas trabalhadoras que ocupavam o espaço público: 

No obstante, es dable especular que el empleo en el sector "público" junto a 
integrantes de su propio sexo y un salario regular que cobraba directamente, 
aún cuando fuera legalmente propiedad de su esposo, pudo haber provocado 
entre las mujeres de la clase trabajadora una conciencia más vigorosa sobre 
cuestiones del oficio  y de la política y sobre los asuntos públicos en 
general221. 

No entanto, o que a interpretação de Dorothy Thompson não abarca é que ao 

naturalizarmos que as mulheres trabalhadoras recebiam remunerações menores do que 

às dadas aos homens por uma questão de hierarquia na organização familiar, na qual o 

                                                           
220PERROT, Michelle, op cit, p. 181. 
221THOMPSON, Dorothy. Las mujeres y la radicalidad política en el siglo XIX: una dimensión ignorada. 
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homem tem o dever de prover a esposa e os filhos, e não conseguindo arcar sozinho 

com tal responsabilidade os demais membros contribuem (de maneira menos 

significativa no sentido financeiro), invisibilizamos experiências de mulheres e 

organizações familiares que não contavam com um homem no papel de chefe de 

família. 

Segundo Susan Besse, até os críticos mais conservadores não negavam a 

necessidade de as mulheres receberem salários, visto que, no Brasil, a maior parte da 

população se alimentava de forma inadequada, vivia em habitações precárias, tinha 

pouco acesso a serviços de saúde, as crianças eram enviadas a fábricas para contribuir 

no orçamento doméstico e os lares nas cidades eram frequentemente chefiados por 

mulheres222. 

Contudo, quando atribuímos os menores rendimentos recebidos pelas mulheres à 

ideia de que elas complementavam o orçamento familiar, obscurecemos as experiências 

de trabalhadoras que atuavam como chefes de família e sustentavam seus dependentes 

com as remunerações mais baixas do que as pagas aos homens. 

Chitra Joshi argumenta que os pressupostos masculinistas de classificar as 

remunerações atribuídas aos homens como “principais” e às mulheres como 

“suplementares” perpassaram a maior parte das discussões que abordaram a temática da 

família da classe trabalhadora. Contudo, a autora defende que pesquisas que visem ao 

entendimento da remuneração familiar devem considerar a contribuição das mulheres da 

classe trabalhadora, visto que pensar a lógica do “homem provedor” como norma, em 

grande medida, “significou subestimar as diferentes formas através das quais as 

mulheres sustentaram famílias da classe trabalhadora”223. Assim, acreditamos que seja 

necessário pensar o trabalho das mulheres para além de uma lógica de complementação 

da renda familiar, posto que, nesse ramo, os acidentes ocorridos no ambiente de trabalho 

eram altos e o próprio processo produtivo ocasionava doenças, é possível que, em 

muitos casos, o sustento da casa ficasse a cargo das mulheres, como sugere o trecho de 

notícia a seguir publicado no Correio da Manhã: 

Ha mysterios de difficil interpretação. Está nesse numero o que se passa com 
o operario Joaquim Correa, que trabalha na Fabrica Cruzeiro ha mais de tres 

                                                           
222BESSE, Susan K., op cit, p. 147. 
223JOSHI, Chitra. Além da polêmica do provedor: mulheres, trabalho e história do trabalho. Revista 
Mundos do Trabalho. V. 1, nº 2, 2009. p. 155. 
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annos, occupando uma das casinhas da fabrica, e que acaba, agora, de ser 
despejado, não se sabe por que motivo! Pois que, si elle está doente, tem 
duas filhas que trabalham na Fabrica Cruzeiro, e cujos salários dão 
completamente para pagar os alugueis do commodo em que acham 
installados224. (grifos meus) 

No trecho grifado, consta uma denúncia de despejamento de uma casa 

pertencente à Fábrica Cruzeiro, por motivo aparentemente desconhecido e com o 

aluguel em dia. Mas o que se apresenta como digno de destaque é que, em virtude da 

doença do pai e de seu afastamento do trabalho, sem vencimento, as filhas que 

trabalhavam na fábrica eram as responsáveis pelo pagamento do aluguel e, 

possivelmente, pelo sustento familiar. 

O rendimento de uma operária da Fábrica Alliança também foi central para o 

sustento familiar em um período em que seu marido enfrentava crise financeira: 

Antonio Capoleti estabeleceu-se, ha tempos com um pequeno armarinho, á 
praça Duque de Caxias n. 23, e a vida lhe corria tranquilamente pois era 
ajudado por sua mulher, operaria da Fabrica de Tecidos Alliança. 
Ultimamente, porém, os negócios começaram a correr mal, e o negociante via 
que em pouco tempo seria obrigado a fechar o seu negocio, abrindo uma 
liquidação forçada. 
Passavam os dias e a sorte cada vez lhe era mais adversa, o que acabrunhava 
enormemente o pobre homem, que já se julgava de todo perdido. 
[...] 
Feito isto, voltou ao seu quarto e, aproveitando a ausencia de sua mulher, que 
se preparava para ir á fabrica, lançou mão de uma tesoura e cravou-a na 
garganta225. 

 
Percebemos que no início da notícia é informado que Antonio Capoleti era 

auxiliado no armarinho por sua esposa, que, além disso, trabalhava na Fábrica Alliança. 

No entanto, com as dificuldades financeiras e a iminência de fechar o negócio, a renda 

fixa familiar era a da operária, que se manteve trabalhando na fábrica. Nessa conjuntura, 

o rendimento da esposa não era complementar para o orçamento doméstico e sim a 

base, visto que o comércio do marido não estava obtendo lucro. Em virtude da crise 

enfrentada e por não estar conseguindo sustentar a família, Antonio decidiu atentar 

contra a própria vida. 

A operária Iracema, que trabalhava na Fábrica de Tecidos São João, em São 

Cristovão, também era central para o orçamento de sua família: 

                                                           
224Correio da Manhã. 21/05/1909. 
225O Paiz. 24/05/1904. 
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Na casinha da rua do Progresso n.6, avenida, no morro da caixa D’Agua, 
residia com sua mãi Elisa Josephina Romana, Iracema, jovem de 21 annos 
que, ha tempos, fôra noiva de um rapaz que desfizera o contracto de 
casamento, ludibriando o afecto da pobre moça. 
Iracema muito abalada ficou com o facto e, desde então ao voltar da fabrica 
de tecidos S. João, onde era operaria, para o seu pobre lar, trazia impressos 
no semblante os signaes indeleveis de sua grande amargura226. 

 

Não foi registrado na notícia se a mãe de Iracema tinha alguma ocupação ou se a 

renda dela era a única da casa, mas o que fica claro é que Iracema e Elisa não contavam 

com o apoio de uma figura masculina para o sustento doméstico, dependendo 

unicamente delas para a manutenção de suas vidas. 

A jovem de 16 anos, Christina Russa, também tornou-se responsável por seu 

sustento e, possivelmente, pelo de sua mãe após a perda de seu pai: 

Pobre mocinha de 16 annos de idade, Christina Russa, moradora á rua 
Cezaria n. 141, não encontrando na casa da familia, que já perdera o chefe, o 
conforto necessario a uma existencia calma, procurou um trabalho que a 
collocasse a salvo das contingencias da vida.  
E, achou. Em pouco tempo estava trabalhando na fabrica de roupas brancas 
da firma Nascimento & C., á rua do Rezende227. 

Em uma notícia que tem como objetivo informar sobre um caso de defloramento 

ocorrido por conta da “promiscuidade revoltante” em que se encontravam os/as 

trabalhadores/as de fábricas, em virtude da aglomeração de homens e mulheres em 

seções comuns da produção, percebemos que a jovem Christina, ainda menor, era 

central para a manutenção familiar, pois, com a ausência do pai, a mocinha deveria lutar 

pela sua sobrevivência e a de sua mãe. 

Para as viúvas, cujos rendimentos sustentavam a família ou representavam uma 

base, caso os filhos também trabalhassem, a ocupação no espaço produtivo era 

fundamental para a sobrevivência pessoal e a de seus dependentes:  

Certo, a morte da filha, uma menina de 13 annos, deixara fundo desgosto no 
espírito de D. Maria Neves de Lima. 
Vivia esta na modesta do seu trabalho da fabrica de Tecidos Bonfim, residia 
na casa n. 33 da praia do Cajú. 
Viuva, D. Maria sentiu um grande vacuo na vida, com a morte de sua filha 
Alice, occorrida em março deste anno228. 

 

                                                           
226Gazeta Operaria. 29/06/1905. 
227A Imprensa. 25/08/1911. 
228O Paiz. 20/06/1909. 
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Com a notícia da morte da filha e a consequente tristeza que passou a habitar sua 

vida, conhecemos mais um caso de operária que vivia por sua própria conta. D. Maria 

Neves de Lima, era viúva, trabalhava na Fábrica Bonfim, de propriedade da Companhia 

América Fabril, e se sustentava e mantinha sua filha, até o falecimento desta, com o 

fruto de seu trabalho. 

 A operária Victoria Peres, que trabalhava na Fábrica de Tecidos Corcovado, era 

a chefe de sua família e mantinha 5 filhos com seu trabalho. Segundo registrado no 

jornal Voz do Povo, por conta de arbitrariedades da polícia, Victoria foi presa e obrigada 

a deixar seus filhos às suas sortes: “A pobre operaria que vive do seu trabalho, tem 

cinco filhos menores que hoje estão curtindo as mais dolorosas miserias, com a prisão 

injusta e arbitraria da sua progenitora”229. 

 No caso das mulheres que não tiveram filhos e não se casaram ou enviuvaram, o 

trabalho até o fim da vida era a principal forma de subsistência. Dessa forma, Custodia 

Cardoso, com idade avançada trabalhava na Fábrica de Tecidos Alliança:  

Velha, já arrastando o peso de seus 80 annos de edade, a operaria Custodia 
Cardoso portugueza, viuva e residente numa casinha da Fabrica de Tecidos 
Alliança, á rua General Glycerio, nunca deixára, no entanto, de trabalhar, 
ganhando honestamente o seu pão230.   

É possível também encontrar exemplos de mulheres que mesmo casadas 

sustentavam a família, como era o caso de Hortencia de Campos Coelho, que com seu 

salário da Fábrica de Tecidos Confiança mantinha o marido e uma filha. Em virtude das 

difíceis condições que enfrentava, tomamos conhecimento de seu caso: 

Hortencia é empregada na fabrica de tecidos Confiança, e com o fructo de 
seu trabalho sustenta uma filhinha menor e o marido que, segundo nos 
disseram, não passa de um desocupado que nunca procurou emprego e que, 
além de tudo, é um ebrio habitual. 
Hortencia todas as tardes quando voltava do trabalho era maltratada e 
espancada pelo marido que lhe tomava o dinheiro para beber231. 

Apesar da importância e da centralidade de Hortencia para a manutenção de seu 

lar, já que era ela quem ocupava a função de “chefe de família” mesmo casada, 

conhecemos o caso dela por meio de uma notícia que informava sobre sua tentativa de 

                                                           
229Voz do Povo. 17/05/1920. 
230Correio da Manhã. 03/11/1927. 
231A Noticia. 31/01/1910. 
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suicídio “por não poder enfrentar as dificuldades da vida”232, em decorrência da 

violência doméstica que sofria por parte de seu marido. Hortencia, que ganhava menos 

que um homem em virtude da lógica de que seu salário complementava a renda 

familiar, era quem se sustentava e ainda provia dois dependentes. 

A partir dos exemplos aqui apresentados, percebemos que, em uma sociedade 

centrada na figura masculina como chefe de família, os casos em que as mulheres 

aparecem como mantenedoras do sustento familiar chegam ao conhecimento do público 

leitor em virtude do registro de crimes e injustiças sofridas por essas mulheres, como, 

por exemplo, suicídio, prisão arbitrária, despejo por motivo injustificado, etc.  

A informação de que essas mulheres chefiavam suas famílias, quando aparece na 

notícia, é apresentada como uma forma de conferir dignidade e credibilidade a essas 

trabalhadoras que não se amparavam em uma figura masculina. Assim, acreditamos ser 

importante entender que quando atribuímos as menores remunerações recebidas pelas 

mulheres ao fato delas apenas complementarem a renda familiar, silenciamos as 

experiências de mulheres que sustentavam dependentes com os baixos rendimentos 

pagos nas fábricas de tecidos. Portanto, torna-se preciso refletir acerca das possíveis 

razões para que as mulheres ganhassem menos que os homens no exercício de uma 

mesma função. 

Susan Besse argumenta que para alguns homens públicos das primeiras décadas 

do século XX, como, M. F. Pinto Pereira e Oleno da Cunha Vieira, se as mulheres se 

tornassem economicamente independentes, deixando de ser sustentadas pelos homens, a 

harmonia entre os sexos estaria ameaçada, a natalidade declinaria, os valores morais se 

destruiriam, a mulher se masculinizaria e, assim, o progresso entraria em colapso233. 

A autora também salienta que era fundamental para a estabilidade familiar, 

centrada na figura masculina como chefe de família e na figura feminina como 

responsável pela criação dos filhos, e essencial para os patrões que procuravam baixar 

os custos com a mão de obra, que a remuneração das mulheres fosse considerada 

complementar ao salário do homem234. 

                                                           
232A Noticia. 31/01/1910. 
233 BESSE, Susan K., op cit, p. 155. 
234BESSE, Susan K., op cit, p. 147. 
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Margareth Rago ressalta que, para muitos médicos e higienistas, o trabalho 

feminino na esfera pública desagregaria a organização familiar, posto que trabalhando 

durante todo o dia fora do lar, como poderiam as mulheres criar filhos saudáveis, cuidar 

dos maridos e dar conta das tarefas domésticas?235Dessa forma, o trabalho das mulheres 

foi se estabelecendo a partir de noções de feminilidade pautadas pela ordem burguesa, 

visto que mesmo que desempenhassem funções no mercado produtivo, as atribuições na 

esfera privada ainda eram responsabilidades delas. De acordo com Eva Alterman Blay, 

os patrões justificavam os menores ordenados pagos às mulheres com o fatodelas terem 

outras prioridades na vida, como o casamento, por exemplo, e acumularem muitas 

obrigações, como a responsabilidade pelo espaço da reprodução familiar, o que 

acarretava em desinteresse por se manterem no trabalho, pois seu objetivo era o 

matrimônio; e falta de assiduidade236. 

Além da preocupação com a preservação das mulheres como as “rainhas do lar”, 

outros quesitos contribuíam para que elas recebessem rendimentos menores que os 

homens. Esmeralda Moura afirma que havia a tendência de depreciar a importância 

tanto cultural quanto material da mulher receber uma remuneração por conta de um 

serviço exercido. A atividade feminina no mercado produtivo de trabalho, 

independentemente da idade, era concebida como subsidiária, destinada apenas a suprir 

as carências do salário adulto masculino237. 

Apagando-se a relevância da mulher trabalhadora que provê seu próprio sustento 

e, em alguns casos, mantém dependentes, deixamos de perceber o quanto tais mulheres 

poderiam representar ameaça à lógica do homem provedor e à ordem burguesa. 

Portanto, o trabalho feminino era aceito em casos de necessidade econômica, mas era 

preciso organizar uma hierarquia salarial de modo que as mulheres encontrassem 

dificuldades para tornarem-se financeiramente independentes e para que a estratificação 

social, que mantinha no seu topo a figura do homem provedor, fosse preservada. 

Nessa lógica, a ideia de pagar menores remunerações às mulheres está associada 

à organização social entre os gêneros, de modo a resguardar a imagem do homem como 

chefe da família. Contudo, mostramos aqui que as experiências de algumas mulheres 

                                                           
235RAGO, Margareth, op cit, p. 588. 
236BLAY, Eva Alterman. Trabalho domesticado: A mulher na indústria paulista. São Paulo, Editora 
Ática, 1978. pp. 83-84. 
237 MOURA, Esmeralda Blanco B de, op cit, p. 57. 
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fugiam à organização familiar pautada nos princípios burgueses, e, mesmo recebendo 

escassos salários, já que a remuneração feminina era socialmente considerada 

complementação do orçamento doméstico, elas também exerceram o papel de 

mantenedoras de suas famílias e seus rendimentos foram centrais para o próprio 

sustento e de seus dependentes. 
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CAPÍTULO 2 – Nas tramas do paternalismo: Mulheres e menores 
como mão de obra desejável 

 

Inaugura o Centro das Classes Operarias, quarta-feira, uma serie de visitas ás 
fabricas, para estudos economicos e de organização do trabalho, pela fabrica 
de Tecidos Corcovado. 
[...] 
O sr. José da Cruz conduzindo a commissão ao seu escriptorio, explicou 
demoradamente o habil mecanismo administrativo, alli adaptado e que 
aprendera na Belgica, onde fizera sua educação industrial. 
A distribuição do trabalho obedecia a um regulamento geral equitativo, que 
regula também a conducta do operario e as condições de sua 
permanencia na fabrica. 
A administração prove o bem estar dos seus administrados, proporcionando-
lhes todas as commodidades, de modo a suavizar-lhes as agruras da vida 
trabalhosa, até ahi estendendo a acção da sua autoridade quase 
patriarchal. 
 [...] 
As grandes vantagens que a companhia tira desse systema 
administrativo reflectem-se no desenvolvimento constante da fabrica nos 
seus lucros e na disciplina e moralidade de seu pessoal238. (grifos meus) 

 

Em abril de 1902, o Centro das Classes Operárias organizou uma comissão para 

visitar fábricas e coletar dados sobre questões econômicas e do trabalho. Tal 

organização, que se configurava como uma mescla de sociedade política, sindicato 

pluri-profissional e central sindical, foi fundada em 1901239, no Rio de Janeiro, por 

Vicente de Souza240, uma liderança negra. Vicente de Souza era professor, médico, 

editor de jornais, defensor do socialismo e se colocava a serviço das causas operárias, 

sobretudo, no que diz respeito ao associativismo241.  

O primeiro estabelecimento a ser visitado foi a Companhia de Fiação e Tecidos 

Corcovado e, percebendo a importância de causar boa impressão, visto que a inspeção 

                                                           
238Jornal do Brasil. 26/04/1902. 
239É importante mencionar que há conflito quanto ao ano de fundação do Centro das Classes Operárias. 
Ana Flávia Magalhães Pinto atribuiu a fundação ao ano de 1901.In: PINTO, Ana Flávia Magalhães. 
Vicente de Souza, homem de cor e homem universal: posicionamentos sobre raça na trajetória de um 
abolicionista, republicano e socialista no final do século XIX. Disponível em: 
http://www.escravidaoeliberdade.com.br/site/images/8encontro/Textos8/anaflviamagalhespinto.pdf 
Acesso em: 02 jan. 2018. Já Claudio Batalha atribui a fundação do centro ao ano de 1902. In: 
BATALHA, Claudio H. M. Dicionário do movimento operário: Rio de Janeiro do século XIX aos anos 
1920 – militantes e organizações. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2009. p. 203. 
240BATALHA, Claudio H. M. Dicionário do movimento operário: Rio de Janeiro do século XIX aos anos 
1920 – militantes e organizações. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2009. p. 203. 
241PINTO, Ana Flávia Magalhães. Vicente de Souza, homem de cor e homem universal: posicionamentos 
sobre raça na trajetória de um abolicionista, republicano e socialista no final do século XIX. Disponível 
em: http://www.escravidaoeliberdade.com.br/site/images/8encontro/Textos8/anaflviamagalhespinto.pdf 
Acesso em: 02 jan. 2018. 
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seria registrada pela imprensa, o próprio presidente da companhia, José da Cruz guiou o 

comitê pelas dependências do empreendimento que administrava. 

Em seu escritório, o presidente esclareceu que havia adaptado no 

estabelecimento um modelo administrativo que aprendera na Bélgica quando estudou 

educação industrial242. Tal forma de gerir baseava-se em um regulamento geral que 

pautava a distribuição do trabalho, procurava controlar a conduta dos operários e levava 

em consideração elementos que possibilitariam a permanência da mão de obra na 

fábrica. 

Assim, implementando uma estrutura de serviços para o operariado, como uma 

dispensa de alimentos, um montepio para os enfermos, uma creche, uma associação 

recreativa, concessão de casa na vila operária, etc; procurava justificá-la sob o discurso 

de que objetivava suavizar “as agruras da vida trabalhosa”, estendendo à mão de obra “a 

ação de sua autoridade quase patriarcal”. 

Como reflexo do modelo administrativo implantado, a companhia observava 

melhoramentos em seus lucros e nas relações dentro da fábrica, com destaque para a 

disciplina fabril e as noções de moralidade burguesas que procuravam ser aplicadas no 

estabelecimento industrial, na tentativa de afastar a imagem hostil e de ambiente de 

promiscuidade que, muitas vezes, tinham as fábricas. Assim, a diretoria da companhia 

percebeu que oferecendo uma rede de benefícios aos operários aumentaria a 

possibilidade de mantê-los no trabalho da fábrica, apesar dos baixos salários, e reter ao 

máximo sua força de trabalho no processo produtivo. 

A reportagem do Jornal do Brasil, provavelmente, procurando minimizar a 

relação assimétrica entre patrões e operários e que se revelava no modelo administrativo 

de José da Cruz, classificou o sistema como “quase patriarcal”, numa lógica de que a 

autoridade do pai, na figura do patrão, regularia a vida de seus dependentes, os/as 

trabalhadores/as. Contudo, na própria descrição do presidente da companhia acerca de 

sua forma de administrar o viés paternalista se vislumbrava, em virtude de que se 

                                                           
242 Deivison Amaral ressalta que era muito forte na Bélgica e na França a visão denominada 
“responsabilidade social das empresas”. Visão esta oriunda da cultura do bom patron catholique. In: 
AMARAL, Deivison. Associativismo confessional em perspectiva transnacional: as associações católicas 
de Camaragibe (Brasil) e Val-des-Bois (França). Congress of the Latin American Studies Association, 
Lima, Peru, April 29-May 1, 2017. p. 9. Leitura feita no Laboratório de Estudos do Trabalho e 
Movimentos Sociais (LEMT) do CPDOC/FGV. 
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evidenciava uma insinuação de solidariedade entre grupos sociais em disparidade. O 

paternalismo se exprime numa relação de dependência, na qual os envolvidos 

mutuamente consentem; numa lógica de que “o pai tem consciência de seus deveres e 

responsabilidade para com os filhos, o filho é submisso ou complacente na sua posição 

filial”243. 

Sidney Chalhoub chama atenção para o fato de que mesmo na vigência de uma 

ideologia paternalista existem solidariedades horizontais e, consequentemente, 

antagonismos sociais. Assim, torna-se preciso atentar para as iniciativas dos 

dependentes sem desconsiderar a opressão, bem como, observar a criação de crenças e 

valores alternativos ao contexto da tentativa de dominação ideológica. No entanto, na 

perspectiva dos proprietários, as relações sociais de dominação estão pautadas na 

presunção da inviolabilidade da vontade senhorial244. Assim, os/as trabalhadores/as, no 

desenvolvimento de suas solidariedades horizontais, poderiam romper a inviolabilidade 

da vontade dos patrões e serem excluídos da lógica paternalista, que lhes oferecia 

proteção e benefícios em troca de obediência.  

Chalhoub também ressalta a importância de se observar os territórios de 

“diálogo” que se estabelecem entre senhores e escravos e senhores e dependentes nas 

relações paternalistas, na tentativa de refletir sobre as trocas cotidianas diretas que se 

firmam entre os sujeitos que se encontram envoltos nessa política de dominação 

senhorial245. Nessa relação desigual, abre-se aos “subordinados” a possibilidade de 

lutarem por dentro da lógica de inviolabilidade da vontade do senhor por meio de 

manobras como a de “obter seus desígnios fazendo com que seus senhores imaginem 

que é vontade deles, senhores, fazer aquilo que eles, dependentes, querem que seja 

feito”246. Dessa forma, o autor salienta que essas tramas políticas pressupõem a 

possibilidade de “diálogo” entre sujeitos em desequilíbrio de condições, onde “os de 

baixo” podem conquistar suas demandas sem ferir a ordem vigente. 

Warren Dean, por sua vez, em um estudo sobre a industrialização de São Paulo, 

argumenta que o paternalismo se torna uma forma de exploração racional da força de 

                                                           
243NEGRO, Antonio Luigi. Paternalismo, populismo e história social. Cadernos AEL, v.11, n.20/21, 
2004. p. 16. 
244CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis, historiador. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. pp. 
47/51. 
245CHALHOUB, Sidney, op cit, pp. 61 
246CHALHOUB, Sidney, op cit, pp. 63. 
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trabalho quando passa a ser autoconsciente. Jorge Street, por exemplo, considerado 

industrial de consciência social, oferecia diversos benefícios aos operários da Fábrica 

Maria Zélia, não a título de caridade, mas no lugar de pagar salários mais altos. Dean 

salienta que enquanto houvesse a vulnerabilidade dos/as operários/as perante os patrões, 

o paternalismo seria uma forma mais racional de tentativas de controle do que os 

regulamentos impessoais247. 

Segundo Dean, até certo ponto, os industriais paulistas suplementavam as baixas 

remunerações com uma rede de benefícios, tais, creches, jardins de infância, armazéns, 

casas, assistência médica, entre outros. Levando-se em consideração que grande parte 

dos serviços não era gratuita, até mesmo, as instalações de assistência àinfância e 

recreação, o autor conclui que tais benefícios não se destinavam, primordialmente, a 

servir de incentivos para os/as trabalhadores/as, alguns eram, sem dúvida, 

implementados na tentativa de manter o processo de trabalho, ou seja, afixar a mão de 

obra. Creches e jardins de infância, por exemplo, foram criados com o intuito de reter ao 

máximo no trabalho as mães, para que pudessem se dedicar o dia inteiro sem que 

precisassem cuidar de crianças que ainda não tinham idade suficiente para ingressar no 

trabalho das fábricas248. 

Na visita às instalações da Fábrica Corcovado, a comissão foi levada a conhecer 

a creche que a companhia mantinha. Segundo publicado no Jornal do Brasil, o espaço 

estava cheio de criancinhas “nédias e alegres” e era dirigido “por uma senhora 

desvelada d. Zulmira Coelho, que alli está constantemente a cuidal-os, emquanto as 

mães, retidas no trabalho, não chegam para amamental-os ou conduzil-os;”. Ao término 

da visitação, o comitê foi convidado degustar uma mesa de doces, na presença de 

mestres, “representando os operarios, e funcionarios do escriptorio”249. Nos brindes dos 

membros da comissão e de José da Cruz foram mencionados: 

...do deputado João Neiva ao sr. José da Cruz, pela superioridade de sua 
administração, em que tambem estão consorcionados os interesses dos 
patrões com o bem estar dos operarios; do sr. José da Cruz ao Congresso 
Nacional que muito pode fazer pelas industrias deste paiz; do sr. Gustavo de 
Lacerda ás organizações que cuidando dos interesses de cada um, evitam os 
conflictos que tanto perturbam as sociedades, de d. Luiza Desray áquella 
admiravel organização, em que tão bem se attende ás condições da 

                                                           
247DEAN, Warren. A industrialização de São Paulo (1880-1945). São Paulo. Difusão Européia do Livro. 
1971. p.168. 
248DEAN, Warren, op cit, pp. 166-167. 
249Jornal do Brasil. 26/04/1902. 
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mulher operaria; do sr. A. Jansen Tavares á consagração da data Universal 
de 1º maio e do vice presidente do Centro á familia cuja imagem aquelle 
industrial alli procura symbolizar250(grifos meus). 

O deputado José Neiva ressaltou a relação de troca presente no paternalismo, em 

que os interesses de patrões e operários deveriam estabelecer diálogos para o melhor 

funcionamento da empresa. Aproveitando a oportunidade a presença do parlamentar, 

José da Cruz procurou chamar atenção da importância do Congresso Nacional para 

propiciar melhoramentos à indústria. Dona Luiza Desray251, componente do comitê do 

CCO, brindou em homenagem à capacidade dessa administração de implementar 

medidas que se destinassem à relação trabalho feminino e maternidade, visto que recai 

sobre as mulheres responsabilidade de cuidar e criar os filhos. O vice presidente dedicou 

seu brinde à imagem familiar que conseguia enxergar naquela relação que José da Cruz 

mantinha com o operariado da fábrica, na qual na autoridade de pai, o administrador 

decide a forma de gerir a “família” procurando conciliar os conflitos com seus 

dependentes e as demandas, por eles, apresentadas. 

O simbolismo familiar foi utilizado em diversas fábricas para representar as 

relações mantidas entre patrões e operários. Na Fábrica Votorantim, na região de 

Sorocaba, eram oferecidos os serviços de cinema, piscina, quadra de tênis, campo de 

futebol, etc. As políticas paternalistas foram tão bem recebidas naquele estabelecimento 

que, segundo, Warren Dean, o administrador Pereira Ignácio foi considerado “pai dos 

pobres” por alguns operários252. 

Não sendo exclusividade da Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado ou das 

grandes fábricas de São Paulo, políticas paternalistas foram implementadas de 

diferentes formas e em diversas localidades. O emprego de serviços e benefícios como 

forma de controle do operariado se apresentava de maneiras específicas dependendo da 

demanda. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a maior indústria do estado entre as 

décadas de 1890 e 1920, a tecelagem Rheingantz, localizada em Rio Grande, executava 

                                                           
250Jornal do Brasil. 26/04/1902. 
251O nome Maria Luiza Desray foi encontrado no Almanak Laemmert, no ano de 1903, como sendo 
Professora adjunta efetiva da Escola Modelo da Praça Duque de Caxias. 
252DEAN, Warren, op cit, p. 166. 
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o que Sandra Pesavento caracterizou como “os disfarces da dominação: escola, 

assistência social, lazer e habitação”253. 

Com intuito semelhança, Enzo Videla Bravo afirma que as companhias mineiras 

nos distritos de Lota e Coronel, no Chile, estabeleceram, nas primeiras décadas do 

século XX, um programa de bem-estar para seus trabalhadores que foi sendo 

complementado com políticas de Estado. Movidas pelas contínuas greves de seus 

trabalhadores, essas companhias implementaram um sistema de assistência promovendo 

serviços de saúde, como, hospitais, programas contra a desnutrição e mortalidade 

infantil, campanhas de vacinação, etc. Tais experiências de intervenção empresarial 

representaram um modelo para as discussões parlamentares em relação a tramitação de 

diversas leis sobre a saúde pública nos anos 1930 e 1940254. 

Bravo argumenta que tais serviços de assistência pautaram uma nova relação 

entre o capital e o trabalho, visto que procuravam prevenir os conflitos sociais por meio 

da combinação entre a medicina social preventiva e as ênfases das ciências sociais do 

período. Esse Serviço Social foi implementado baseando-se nas ideias de F. Le Play, 

economista francês, que pensava a família como unidade fundamental de intervenção 

social e defendia que a comunidade deveria ser observada para que soluções pudessem 

ser pensadas255. Nesse sentido, tal política assistencial procurou:  

... aliviar el sufrimiento que proviene de la miseria (assistencia paliativa); 
volver a colocar los individuos y a las familias em condiciones normales 
(assistencia curativa); prevenir los flagelos humanos (assistencia preventiva); 
mejorar las condiciones sociales y elevar el nivel de vida (assistencia 
constructiva)256. 

Assim, é possível perceber que essas companhias carboníferas chilenas, com 

força de trabalho majoritariamente masculina, implantaram políticas paternalistas 

utilizando-se de um enfoque medicinal e higiênico, ou seja, salientando a preocupação 

                                                           
253PESAVENTO, Sandra J. A burguesia gaúcha: dominação do capital e disciplina do trabalho: RS: 
1899-1930. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1988. Apud: FORTES, Alexandre. Nós do quarto distrito: a 
classe trabalhadora portoalegrense e a Era Vargas. Caxias do Sul, RS: Educs, Rio de Janeiro: Garamond, 
2004. pp. 202-203. 
254 BRAVO, Enzo Videla. Los Departamentos de bienestar em lãs compañias carboníferas y La 
implementación de um programa de higiene y medicina social 1923-1952. In: BRAVO, Enzo Videla; 
VALDEBENITO, Hernán Venegas; ORELLANA, Milton Godoy (Orgs.). El orden fabril: Paternalismo 
industrial em la minería chilena 1900-1950.  Editorial América em Movimiento. Valparaíso, Chile, 2016. 
pp. 30-31. 
255BRAVO, Enzo Videla, op cit, p. 35. 
256Ibidem. 
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com a saúde do trabalhador, visto que uma força de trabalho saudável produziria mais e 

melhor257. 

O caso das companhias carboníferas chilenas nos permitem pensar o quanto o 

perfil do operariado e suas demandas refletem as políticas paternalistas implementadas 

pelos industriais. Desse modo, a indústria têxtil com considerável mão de obra feminina 

e de menores teve de implantar serviços e benefícios que priorizassem a permanência 

desse segmento da força de trabalho nas fábricas. 

Nesse sentido, refletiremos, neste capítulo, sobre alguns serviços implementados 

nas principais companhias têxteis do Distrito Federal na tentativa de manter e 

possibilitar a disponibilidade para o trabalho de mulheres e menores. Com a 

implantação de creches, escolas e uma associação que concedia licenças remuneradas 

em caso de casamento e parto, a Associação dos Operários da América Fabril, essas 

companhias procuraram assegurar a permanência de menores, mulheres casadas e mães 

em suas fábricas. 

A mão de obra feminina foi consideravelmente incorporada nas fábricas de 

tecidos. Em 1894, na cidade de São Paulo, as mulheres trabalhadoras em 

estabelecimentos têxteis representavam 67,62% da força de trabalho feminina 

empregada em fábricas258. No caso do Rio de Janeiro, a Companhia de Fiação e Tecidos 

Confiança Industrial, localizada no bairro de Vila Isabel, em 1913, empregava 1.450 

pessoas, destes: 558 homens, 475 mulheres e 417 menores (rapazes e meninas acima de 

12 anos)259, sendo, então, trabalho feminino adulto nesta fábrica representado por 32,7% 

da mão de obra empregada.De acordo com o Censo de 1920, as mulheres representavam 

52% da mão de obra empregada em estabelecimentos têxteis no Brasil. 

O trabalho de menores também foi significantemente utilizado pelos 

estabelecimentos têxteis. Ramo da indústria que, inclusive, conseguiu exceção para 

executar mão de obra de crianças entre 8 e 12 anos como “aprendizes”. O decreto 1.313 

de 17 de janeiro de 1891, que propôs estabelecer providências para regularizar o 

trabalho dos/as menores empregados/as em fábricas da Capital Federal apresentava em 
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258 RAGO, Margareth. Trabalho feminino e sexualidade.In: PRIORE, Mary Del (Org). História das 
Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto/Ed. UNESP, 1997. pp.580-581.  
259 Ibidem. 



109 

 

seu Art. 2º: “Não serão admittidas ao trabalho effectivo nas fabricas crianças de um e 

outro sexo menores de 12 annos, salvo, a titulo de aprendizado, nas fabricas de tecidos 

as que se acharem comprehendidas entre aquella idade e a de oito annos completos”260. 

Assim, na Companhia Progresso Industrial do Brazil, em 1899, por exemplo, a 

composição de trabalhadores/as da fábrica estava dividida da seguinte forma: 558 

homens, 286 mulheres, 205 meninos e 154 meninas261; sendo então 359 menores. 

Logo, entendendo que a mão de obra de mulheres e menores era desejável pelo 

ramo têxtil, apresenta-se como objetivo desse capítulo destacar as estratégias 

implementadas por essas companhias de tecidos do Distrito Federal para assegurar 

esses/as trabalhadores/as nessas fábricas, apesar das péssimas condições de trabalho e 

dos baixos salários. Além disso, temos como intuito também analisar como os/as 

trabalhadores/as entenderam e ressignificaram essas políticas paternalistas, bem como, 

pensar a importância desses serviços e benefícios na vida da classe operária. 

Maria Célia Paoli argumenta que no caso das fábricas com vila operária, que 

proletarizavam a família toda, “a responsabilidade principal da manutenção do grupo 

doméstico se transfere antecipadamente para a geração dos filhos”262, visto que ao 

ingressarem ainda crianças nas fábricas recebiam as menores remunerações pagas aos 

trabalhadores e poderiam representar uma mão de obra que desde muito cedo na vida 

seria acostumada à lógica, ao ritmo e aos gestos do universo fabril. Assim, tal análise 

procurará atentar para as estratégias empreendidas por tais companhias têxteis com o 

intuito de assegurar a mão de obra de menores nesses ambientes de trabalho. 

 

2.1 Trabalho feminino e maternidade 

Segundo a lógica burguesa de organização familiar, o espaço ideal para a mulher 

era o lar, apenas sendo necessário que ela exercesse funções no espaço público quando 

o salário do marido ou do pai não fosse suficiente e, nesse caso, seria justificado que ela 

                                                           
260 Decreto nº 1.313. 17 de janeiro de 1891. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1313-17-janeiro-1891-498588-
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261The Rio News. 26/12/1899. 
262 PAOLI, Maria Célia. Os trabalhadores urbanos na fala dos outros: Tempo, espaço e classe na História 
Operária Brasileira. In: LOPES, José Sérgio Leite (Coord.). Cultura e identidade operária: Aspectos da 
cultura da classe trabalhadora. Rio de Janeiro: Marco Zero-UFRJ, 1987. p. 83. 
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recebesse menos que um homem na execução de mesma tarefa, pois seu salário era 

considerado uma complementação da renda familiar. Mesmo que muitas mulheres 

sustentassem suas famílias, elas recebiam remunerações mais baixas do que as pagas 

aos homens.   

Em virtude dessa “inadequação” das mulheres ao espaço público de trabalho, 

diversas vozes da sociedade civil chamaram atenção para as barbaridades a que elas 

estavam expostas na conquista do pão. Margareth Rago argumenta que as denúncias 

apresentadas na imprensa operária, sobretudo por vozes masculinas, acerca da 

exploração do trabalho feminino atentavam, em primeiro lugar, para a questão moral da 

sexualidade e para as barreiras à realização da maternidade263.  

Seguindo essa compreensão, Maria Valéria Junho Pena argumenta que a 

identidade da mulher trabalhadora se relacionava diretamente com a maternidade e a 

reprodução. Sua capacidade reprodutiva tanto permeia sua experiência na estrutura 

social, quanto sua participação no mundo do trabalho264. Nesse sentido, o trabalho 

feminino foi, constantemente, pensado em diálogo com o estado civil e a maternidade, 

como veremos a seguir. 

Alguns industriais, por entenderem que o trabalho das mulheres era uma 

atividade temporária, visto que uma parcela das trabalhadoras costumava ingressar 

quando criança ou jovem e sair para casar, retornar caso o matrimônio fosse desfeito ou 

regressar caso enviuvasse, privilegiavam empregar mulheres que não fossem casadas. 

Junia de Souza Lima e Irlen Antonio Gonçalves afirmam que a orientação dos 

proprietários da Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, localizada em 

Minas Gerais, era pela contratação de moças solteiras. 

Em uma pesquisa que se utiliza de correspondências enviadas ou recebidas pelos 

industriais dessa companhia, Lima e Gonçalves argumentam que a preferência por 

mulheres “sós” foi uma estratégia adotada desde a fundação da Fábrica do Cedro (em 

1872) e que entre 1916 e 1917 a condição de ser solteira tornou-se obrigatória265. O 

                                                           
263 RAGO, Margareth, op cit, p. 93. 
264 PENA, Maria Valéria Junho. Mulheres e trabalhadoras: presença feminina na constituição do sistema 
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265 GONÇALVES, Irlen Antonio; LIMA, Junia de Souza. Formar, moralizar e disciplinar: relações entre 
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emprego de tal mão de obra pode ser encarado como uma vantagem econômica, visto 

que as moças solteiras que precisassem de moradia residiriam nos conventos das 

fábricas e a organização de tais habitações custava menos do que a de uma vila operária, 

cada convento poderia abrigar de 20 a 30 moças, enquanto que cada casa de vila, 

geralmente, comportava uma família. Além disso, os autores destacam também a 

presença de um imaginário que privilegiava as funções de mãe e esposa para as 

mulheres. Lima e Gonçalves ressaltam que tais proprietários procuraram disciplinar a 

mão de obra feminina para o trabalho fabril, mas também educá-la para o casamento e a 

maternidade266. Um exemplo de incentivo nesse sentido está presente no trecho a seguir: 

Nos nove anos que Vmcê. (sic) tem trabalhado aqui, tem desenvolvido 
sempre uma atividade de dedicação tão acima do comum que raras têm sido 
as companheiras que lhe têm igualado. Se seu trabalho nos tem sido 
lucrativo, seu exemplo muito mais vantajoso nos tem sido. É,portanto, nosso 
dever, hoje, no dia do seu casamento, manifestar-lhe o quanto lhe somos 
gratos, pedindo-lhe haja de aceitar o pequeno adjutório267, que incluso lhe 
oferecemos. Que Deus abençoe o seu consórcio são os votos dos 
respeitadores e obrigados, Mascarenhas e Irmãos [...]268 

Percebemos no trecho da carta, o elogio dos proprietários a uma operária que 

depois de nove anos de bons serviços prestados à companhia com um trabalho 

exemplar, iniciaria uma nova etapa da vida, o matrimônio. Como forma de 

agradecimento, os irmãos Mascarenhas oferecem um auxílio, provavelmente financeiro, 

para ajudar nessa nova fase da vida. É interessante ressaltar também que por serem 

proprietários de uma companhia com considerável mão de obra de moças solteiras, os 

irmãos Mascarenhas procuravam se descrever como “respeitadores”.  

No entanto, diversas companhias não tiveram como prioridade selecionar a mão 

de obra feminina quanto ao estado civil, mas também não tiveram como preocupação 

fornecer serviços que possibilitassem a permanência no trabalho de mães operárias. 

Maria Auxiliadora Guzzo Decca, em um estudo que analisa as condições de vida do 

operariado de São Paulo fora dos locais de trabalho, procura abordar, por meio de 

dissertações e teses médicas, a preocupação de setores da saúde pública com a qualidade 

de vida dos/as operários/as. Destaco as considerações a respeito das operárias gestantes 

e dos recém-nascidos: 
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Em São Paulo a administração sanitária, através do Código Sanitário, teria 
garantido alguma proteção às mulheres e aos menores, mas quanto à 
“proteção pré-natal e ao lactante”, seu artigo 214 seria ainda mais vago, sem 
limites precisos. “Embora com resultados práticos duvidosos”, alguma coisa 
teria sido feita em benefício dos “menores filhos de operários, depois de sua 
primeira infância”, mas a mulher grávida e o recém-nascido estariam 
praticamente abandonados269. 

Em sua tese de 1924, o médico Jaime Cardoso Americano criticava a 

ambiguidade do Código Sanitário de São Paulo, de 1917, bem como o que instituía a 

Inspetoria de Higiene Infantil (criada em 1923) incorporada ao Departamento Nacional 

de Saúde Pública que estabelecia, em seu regulamento, creches e salas de amamentação, 

pois afirmava que mesmo na cidade do Rio de Janeiro, a aplicabilidade de tal 

regulamento não era efetiva em virtude dos interesses dos industriais e da tolerância dos 

governantes. Mesmo assim, o médico propunha “medidas práticas” para a proteção das 

gestantes e dos recém-nascidos, como a criação de creches nos complexos fabris, onde 

os/as filhos/as de operários/as pudessem passar o dia durante as horas de trabalho de 

suas mães270. 

De acordo com análises sanitárias, a Fábrica Maria Zélia, do industrial Jorge 

Street, era apontada como um modelo em relação à higiene do trabalho entre as fábricas 

de São Paulo e, segundo o médico, era “a única a manter um serviço de proteção à 

infância organizado regularmente”271.  

A preocupação com o trabalho de gestantes e no pós-parto também foi central no 

Rio de Janeiro. O tema foi recorrente na fala masculina, tanto na imprensa operária, na 

perspectiva de militantes e articulistas de tais jornais, quanto nas vozes de políticos em 

discursos públicos ou no parlamento. Apesar da menor frequência de artigos 

jornalísticos assinados por mulheres nos jornais se comparada aos homens, também é 

possível encontrar tal temática abordada por escritoras consideradas feministas que 

publicavam em jornais burgueses. 

Já no início do século XX, a romancista e dramaturga Julia Lopes de Almeida 

chamava a atenção dos/as leitores/as do jornal O Paiz para a importância da criação de 

creches para os/as filhos/as das operárias do Rio de Janeiro. Segundo Lerice de Castro 

Garzon, a romancista ressaltou, em diversas de suas obras, a importância do trabalho 
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remunerado para mulheres que se encontravam em vulnerabilidade econômica e não 

podiam contar com o amparo financeiro de um homem. Ainda, perpassa sua produção a 

defesa da educação e do trabalho feminino, tais posicionamentos a inseriam em uma 

discussão acerca do papel social das mulheres no período272. Integrante da Associação 

das Crianças Brazileiras, Julia Lopes de Almeida juntamente com outras senhoras 

abastadas da sociedade carioca procuravam, em 1901, por meio da promoção de festas 

beneficentes, arrecadar valor suficiente para a construção de uma creche. Assim, a 

escritora defendia a função social da creche que pretendia criar: 

O que é a creche toda a gente o sabe, e já muitas vezes se tem repetido aqui: é 
a casa onde os filhos das operarias podem encontrar, desde o primeiro dia de 
nascidos, até a idade de seis annos, tratamento de corpo e de espirito, que os 
prepare para um futuro digno e util. Com a fundação da creche a criança 
deixará de ser um impecilho ao trabalho da mãi, que mediante uma leve 
retribuição a depositará nessa casa, onde todos os preceitos da educação e da 
hygiene lhe serão ministrados. 
A creche, portanto, é um socorro para a mulher de trabalho, e um elemento 
de felicidade para a criança que abriga273. 

 

Apesar do feminismo da escritora ser qualificado como dúbio, visto que sua 

perspectiva fazia concessões ao patriarcalismo em algumas questões, sua sociedade 

idealizada baseava-se na redução das desigualdades sociais e de gênero, onde homens e 

mulheres tivessem acesso a educação e trabalho274. Assim, constava com uma de suas 

preocupações possibilitar o trabalho das mulheres operárias que precisavam trabalhar 

para prover a subsistência de suas famílias e, muitas vezes, encontravam dificuldades 

em relação aos cuidados para com seus filhos recém-nascidos e pequenos. Para Julia, a 

creche além de representar um “socorro para a mulher que trabalha” também deveria 

desempenhar funções no tocante à educação das crianças proletárias. 

Segundo Susan Besse, o trabalho de caridade de mulheres de classe alta era 

elogiado por profissionais e intelectuais no início do século XX. Acreditava-se que as 

mulheres abastadas deveriam instituir creches onde as crianças da classe trabalhadora 

pudessem ser “moralmente educadas e instruídas para a vida”. Grande parte dessas 

organizações de caridade organizava e angariava recursos financeiros para programas de 

assistência orientados a fornecer instrução moral e prática, ajuda material e serviços 
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273O Paiz. 15/10/1901. 
274 ENGEL, Magali Gouveia. “Julia Lopes de Almeida (1862-1934): uma mulher fora de seu tempo?”. La 
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médicos a mulheres solteiras necessitadas, crianças pobres, órfãos e mães 

trabalhadoras275. 

Com intuito semelhante, Anália Franco procurou oferecer educação infantil e 

para mulheres no estado de São Paulo, no mesmo período. Com o objetivo de romper 

com o estereótipo da incapacidade intelectual e fragilidade feminina, Franco 

implementou ações no campo da educação para que as mulheres pudessem alcançar 

independência por mérito próprio. Nesse sentido, a educadora fundou em 17 de 

novembro de 1901, a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, que estabeleceu 

pelo estado em torno de 110 entidades, entre elas, escolas maternais, asilos-creches, 

liceus femininos, escolas noturnas e uma colônia regeneradora276. 

Em seus estatutos constavam que a AFBI havia sido criada para proteger e 

educar crianças das classes “desvalidas” e mães desamparadas. Assim, para educação 

infantil, a Associação implantou creches e escolas maternais destinadas a crianças de 2 a 

8 anos de idade; para a educação de mães e órfãos de maior idade, eram oferecidos 

formações profissionais em asilos, abertos a mulheres pobres. Havia também os Liceus 

Femininos, que ministravam instrução a mulheres que desejavam se dedicar ao 

magistério nas Escolas maternais e elementares da AFBI277.  

Anália Franco acabou sendo mais reconhecida por sua proposta de escolas 

maternais, sobretudo, pela grande abrangência que tiveram no estado de São Paulo e 

pela proposta inovadora do espaço, que se dedicava a cuidar de crianças em faixa etária 

pós-creche e antes da educação primária278. No entanto, com menos abrangência, sua 
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associação também ofereceu o chamado “asilo-creche”, mais semelhante à proposta de 

Júlia Lopes de Almeida, tal entidade era “uma instituição beneficente destinada a cuidar 

e educar criancinhas de ambos os sexos, enquanto as mães se ocupam nos seus trabalhos 

diurnos”279. 

Na imprensa operária, por vozes masculinas, a preocupação com o trabalho de 

gestantes e mulheres que haviam dado à luz recentemente também se fazia presente: “É 

vergonhozo consentir que a mulher trabalhe muitas vezes até o ultimo mez de gravidez 

e depois durante os mezes que amamenta, ou que devia amamentar, dando assim á 

criança leite artificial,...”280. Nesse trecho, o articulista procurava criticar o que julgava 

ser “vergonhoso”, ou seja, em um período em que não havia uma legislação que 

permitisse o afastamento do trabalho em estado avançado de gravidez e uma licença 

pós-parto, as mulheres trabalhadoras permaneciam no ambiente de trabalho o máximo 

que podiam da gestação e retornavam logo, visto que, sem uma legislação apropriada, 

quem não trabalhava, não recebia e quem se ausentava por um longo tempo de seu posto 

de trabalho, perdia sua vaga.  

Em meio a um contexto de greves e protestos por conta das condições 

enfrentadas pela classe trabalhadora, o deputado federal Maurício de Lacerda, que 

apoiava movimentos operários e suas reivindicações, apresentou cinco projetos de lei à 

Câmara dos Deputados em 1917, com o intuito de propor medidas para a 

regulamentação do trabalho da classe operária em fábricas e oficinas. Dessas propostas, 

três se destinavam ao trabalho das mulheres e de menores: o Projeto nº 125 de 

16/07/1917 (a respeito do trabalho feminino); o Projeto nº 135 de 24/07/1917 (que 

discorria sobre a criação de creches em estabelecimentos industriais); e o Projeto nº 137 

de 18/07/1917 (relativo à criação de contratos de aprendizagem)281.  

Para Glaucia Fraccaro, a pressão feita pelas trabalhadoras no chão das fábricas 

tiveram como resultado a inserção da maternidade como agenda de direitos tanto no 
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Parlamento quanto entre as políticas de benefícios empregadas pelos industriais, com o 

intuito de solucionar os conflitos concernentes às relações de trabalho282. 

O jornal A Epoca publicou, em 24 de julho de 1917, artigos do projeto em que 

Lacerda defendia a construção de creches em fábricas e oficinas que empregassem mais 

de 10 mulheres. Assim constava em seu artigo 1º: 

Os estabelecimento industriaes ou officinas de qualquer natureza em que 
trabalhares mais de 10 mulheres, deverão ter uma “créche” com as 
acommodações e condições de hygiene regulamentares, á distancia nunca 
inferior de 200 metros dos referidos estabelecimentos ou officinas e de 100, 
quando em ladeira o percurso283. 

Em um período em que a grande maioria dos empreendimentos industriais não 

oferecia um suporte para possibilitar o trabalho das mães operárias, Mauricio de 

Lacerda propunha que os estabelecimentos criassem creches próximas às fábricas ou 

oficinas. Para vislumbrarmos que tal questão não se apresentava como uma preocupação 

para os industriais no período, vejamos um levantamento efetuado pela Inspetoria 

Técnica de Proteção a Infância em 1922.  Segundo o órgão, de 657 fábricas visitadas, 

nas quais trabalhavam 23.017 operários, sendo 4.778 mulheres, 4.550 menores entre 14 

e 18 anos e 258 menores de 14 anos284, apenas um estabelecimento oferecia creche para 

os/as filhos/as de suas operárias naquele ano, a Companhia de Fiação e Tecidos 

Alliança. 

No artigo 3º, Lacerda estabelecia como funcionaria a organização do 

financiamento das creches: 

Art. 3º - A “creche” será mantida com 1/3 do salario diario da mulher que ahi 
houver de deixar o filho e 1/5 do salario mensal dos operarios adultos 
solteiros, que não sejam aggrimo de mai viuva ou irmã solteira ou irmãos, 
devendo toda a despesa que exceda a despesa assim arrecadada, ser por conta 
do estabelecimento ou fabrica285. 

Na proposta de Lacerda, apesar de ser de responsabilidade dos industriais 

construir as creches, a maior parte do financiamento destas viria de uma parcela dos 

salários das mães operárias e dos operários solteiros, que não tivessem dependentes, as 

fábricas ou oficinas apenas contribuiriam caso o valor arrecadado nos salários do 

operariado não fosse suficiente. É digno de destaque que Lacerda não tenha incluído 
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entre os operários descontados os pais cujos filhos usufruiriam da creche, 

possivelmente, por entender que os operários casados não deveriam ter seus salários 

reduzidos por serem os responsáveis pelo sustento da família. No entanto, todas as 

operárias que tivessem filho/a nas creches deveriam contribuir, fossem elas quem 

sustentassem a família ou não. 

Maurício de Lacerda também abordou como seria a organização interna das 

creches: 

Art. 4º - A administração da “créche” cabe a uma commissão (“comité”) de 
operarios e operarias, mensalmente escolhida pelas mulheres da fabrica. 
Esse “comité” escolherá semmanalmente duas mulheres que tenham 
crianças na “créche” para cuidarem dos filhos de suas companheiras, 
vencendo ellas os seus salarios e sem direito a elles, se deixarem de tratar 
dos menores286. 

O deputado federal propôs que as operárias ocupassem uma posição de 

autonomia ao atribuir a elas a função de organizar mensalmente uma comissão para 

escolher as trabalhadoras da creche. Contudo, para evitar maiores despesas para as 

fábricas e oficinas, o serviço da creche seria efetuado pelas mães operárias. Nessa 

proposta, as trabalhadoras que tivessem filhos/as nas creches executariam duas funções 

nos estabelecimentos industriais: o trabalho nas fábricas e, ocasionalmente, o trabalho 

nas creches.  

Assim, além de contribuírem com parte de seus salários para o funcionamento 

das creches, as operárias cujos filhos usufruíssem de tais serviços ainda deveriam 

colaborar, por vezes, cuidando das crianças.   

Além da relação entre trabalho feminino e maternidade, em discursos de 

diversos setores da sociedade estava presente a questão da moralidade feminina sendo 

ameaçada pelo mundo do trabalho. As elites intelectuais e políticas, pautadas em 

teóricos europeus, argumentavam que o trabalho das mulheres no mercado produtivo 

destruiria a família, visto que algumas delas poderiam se desinteressar pelo casamento e 

pela maternidade; ainda, que a criação dos filhos ficava prejudicada sem a vigilância 

constante da mãe287. Assim, o trabalho feminino apresentou-se em diversas ocasiões 

como pauta de projetos de lei e discussões parlamentares. A seguir destacamos o 
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parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara sobre o projeto de lei 284-A 

proposto por Mauricio de Lacerda:  

A mulher, em razão de sua constituição física, do seu papel na procriação e 
dos múltiplos e importantes deveres, que a esperem no lar, só com grandes 
inconvenientes e todas as desvantagens do surmenage, pode suportar o 
trabalho à noite. Para a mulher solteira o trabalho noturno, quebrando a força 
de resistência, em conseqüência do esgotamento, fá-la submeter-se a 
condições de serviço absolutamente desfavoráveis, sofrendo sem protestar, e 
tornando-se mais facilmente presa de sedução. Para as mulheres casadas ou 
mães, esse trabalho duplica-lhes os encargos, pois, entrando em casa, elas são 
reclamadas pelos cuidados a dar aos filhos e ao lar, e muitas vezes obrigadas 
a servir ao homem, como desgraçadamente acontece na maior parte das 
famílias. Passando a noite fora de casa, elas põem em perigo a família, por 
serem forçadas a abandonar os filhos a si mesmos, ou a estranhos.288 

Nesse parecer fica evidente que tais autoridades defendiam que o espaço 

feminino era a esfera doméstica e dentre seus deveres estava a procriação e cuidados 

dos filhos. Ainda, que o trabalho noturno das mulheres colocava em perigo a ordem 

familiar. Assim, visto que as mulheres que exerciam função fora do lar enfrentavam 

uma dupla jornada, o trabalho noturno, além de ameaça à moralidade, apresentava-se 

como surmenage (excesso de trabalho). A preocupação com a sedução a qual as 

mulheres solteiras estavam expostas também teve espaço no parecer, pois, em virtude 

das longas horas trabalhadas ao lado dos homens, a atenção com a moralidade mais uma 

vez se manifestava. 

Em 1919, outro importante nome do cenário político, o senador Rui Barbosa, na 

defesa de princípios de cunho modernizante e liberal289, também abordou a relação 

trabalho feminino e maternidade em uma conferência sobre a questão social, em meio a 

sua campanha presidencial: 

As mães operárias 
[...] 
Em toda parte cream attenções meticulosas a gravidez e o parto. Entre os 
povos civilizados a mulher que está para dar e a que acaba de dar á luz são 
sagradas aos olhos do homem. Este sentimento nobre, porém, ainda não calou 
bastante nos costumes da nossa indústria. O caso já não é domestico. Já o não 
podemos disfarçar entre as nossas vergonhas de família; porque uma grande 
voz estranha, uma dessas vozes que ecoam no mundo, o denunciou, nas 
reminescencias da sua visita Brasil. 
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“Clemenceau” entre outros factos, que muito o contristaram”, entre nós, diz 
elle singulariza de “ver mulheres de adeantado estado de gravidez 
trabalhando horas inteiras de pé”. “Não se há mister de ser medico”, 
acrescenta o grande francez, “para sentir o soffrimento dessas operarias”. 
Ainda bem, senhores, que a consciencia dos nossos industriaes já se vae 
elevando bastantemente; e é do seio delles que, com uma autoridade 
insuspeita, com uma das maiores autoridades, se ouvia, há mais de um anno, 
em 10 de setembro de 1917 pelas columnas do “Jornal do Commercio”, a 
confissão do sentimento, já existente entre os mais adeantados industriaes, de 
ser necessário conceder á gravidação e ao parto, dois mezes sucessivos de 
folga no trabalho. O industrial que assigna esta declaração é o Sr. Jorge 
Street. [...].290 
 

 Ao tratar da denúncia que o Brasil havia sofrido no exterior por parte do político 

e médico Georges Clemenceau por permitir que mulheres em gestação avançada 

permanecessem trabalhando, Ruy Barbosa destacou que alguns industriais considerados 

“adiantados” estavam pensando a relação trabalho feminino e maternidade, entre estes, 

deu ênfase à perspectiva de Jorge Street, importante industrial de São Paulo e que tinha 

grande projeção no meio industrial no período, que defendia, em 1917, folga pós-parto 

de dois meses para as trabalhadoras, não sendo especificado se o período de afastamento 

seria remunerado. Apesar da conferência ter sido proferido na Capital Federal, no 

Teatro Lyrico, Barbosa não citou nenhuma medida que estivesse sendo implantada por 

industriais da localidade com o intuito de lidar com a maternidade de suas 

trabalhadoras. 

 No entanto, como procuraremos mostrar, iniciativas pontuais no tocante à 

relação trabalho feminino e maternidade já ocorriam desde o final do século XIX em 

algumas das principais companhias têxteis do Distrito Federal. Assim, analisaremos tais 

iniciativas implementadas pelos administradores das companhias têxteis aqui 

analisadas, com o intuito de propiciar a permanência de mães operárias no trabalho, 

visto que tais políticas nessas fábricas podem ser consideradas como pioneiras, e pensar 

a relação dos/as operários/as com tais serviços. Ainda, apresenta-se como preocupação 

refletir acerca de uma forma de manutenção do trabalho de menores, a escola, e a 

relação da família operária com tal espaço. 
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2.2 Implementação de creches 

 No período de abrangência dessa dissertação, três estabelecimentos fabris 

forneceram o serviço de creche para os/as filhos/as de suas operárias: Companhia de 

Fiação e Tecidos Corcovado, Companhia de Fiação e Tecidos Alliança e Fábrica 

Cruzeiro, de propriedade da Companhia América Fabril. 

A creche da Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado era considerada um 

exemplo para as demais fábricas no período. A denominada Creche Angelica foi 

inaugurada em 8 de dezembro de 1899, e é considerada a primeira creche para filhos de 

operários/as do Brasil. Tal iniciativa do administrador José da Cruz e dos demais 

companheiros de diretoria visava a permanência de mães operárias no trabalho dessa 

fábrica e a maior dedicação das trabalhadoras com filhos pequenos. Dias antes da 

inauguração do espaço, durante a visita do então presidente Campos Sales àcompanhia, 

a diretoria anunciou que a creche se destinaria a “trazer economia e tranquilidade ás 

mães, por saberem que seus filhos estão entregues a boa guarda e bem alimentados, por 

que muitas delas despendem parte de seus salarios para pagamento de pessoas que 

olhem em sua ausencia, pelos filhos”291. Destacando o perfil filantropo da companhia, 

os membros da diretoria revelavam para o Presidente da República o diferencial desse 

estabelecimento que prezava por fornecer benefícios sociaisàs suas operárias mães. 

De acordo com informações encontradas nos periódicos Jornal do Brasil e 

Gazeta de Notícias, D. Zulmira Coelho fora diretora do estabelecimento entre os anos 

de 1900 e 1904 e contava com o apoio de 5 senhoras para cuidar das crianças. Segundo 

consta na Gazeta de Notícias: 

As creanças são recolhidas pela manhã, ao começar o trabalho, sahindo 
quando este termina, e são alimentadas as expensas da companhia. Para ás 
que são alimentadas a leite a administração compra á vaccaria 10 litros de 
leite. É permittido ás mães empregadas na fabrica irem duas vezes por dia 
amamentar os filhos. 
Após o almoço, ás 9 ½ da manhã, as crianças maiores são mandadas á escola, 
de onde regressam ás 3 ½ da tarde, hora do jantar. 

A créche só admitte crianças vaccinadas292. 

É preciso atentar que a administração da fábrica reconhecia a importância da 

amamentação para formação dos pequenos, pois mesmo que fornecesse leite às 

crianças, era permitido que as mães que desejassem amamentar fizessem pausas para 

alimentar seus filhos.  
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Ao apresentar as dependências do estabelecimento para a equipe do jornal, D. 

Zulmira mostrou:  

...o pateo de recreio, a sala de amamentação, o refeitorio, a despensa, o 
dormitorio, a sala de banho, a arrecadação, a cozinha, a sala da directoria. 
Tudo limpo, asseiado, bom. [...] No dormitório existem 17 berços de molas, 
com cortinados e lençóes alvos. Esses berços foram fornecidos á créche por 
Mme. Helena Hampshire, Mlle. Cruz, D. Angelica Barreto da Cruz e os Srs. 
Eduardo Van Nyole e Joaquim da Cunha Freitas Sobrinho293. 

O Jornal do Brasiltambém tratou de publicar elogiosà iniciativa de José da Cruz: 

A creche dispondo de todo o necessario presta, optimissimos serviços aos 
operarios que alli, sem dispendio de um real sequer, deixam cheios de 
confiança os seus filhos os quaes hontem vestiam todos roupinhas de 
excellente flanella cinzenta294. 

Os articulistas procuraram ressaltar que o serviço não era cobrado aos operários, 

e, de acordo com a Gazeta Operaria, a creche custava mensalmente para a companhia 

“2:000$ não entrando nessa verba nem o leite, nem a roupa, nem o calçado”295. As 

crianças vestiam a mesma “flanella cinzenta” porque tiravam as roupas que chegavam, 

usavam um vestuário fornecido pela companhia e só colocavam suas roupas de volta na 

hora de ir embora. 

Reconhecendo a importância da creche para possibilitar o trabalho de mães de 

crianças pequenas e a vanguarda da Companhia Corcovado na construção dessa creche 

para filhos de operárias, alguns trabalhadores de tal fábrica, ao prestarem apoio a outros 

operários em greve ressaltaram a relevância da creche:  “que [outras administrações de 

fábricas] estabeleçam as créches, onde os filhos de nossos operarios encontrem durante 

ás horas do trabalho das suas mães, o carinho que os nossos encontram na Créche 

Angelica”296. 

Em 1904, a companhia recebeu a visita de um ministro de Portugal, Carmelo 

Lampreia. O representante português visitou as dependências da Corcovado e ao passar 

pela Creche Angelica foi recebido por “trinta e duas criancinhas, formadas em alas, 

[que] deram passagem a duas companheiras, que offereceram a s. ex. dous bouquets de 

cravos e violetas entrelaçados com fitas azul, branca, verde e amarello”297. O ministro 

aproveitou a oportunidade e ofereceu como doação dois berços para a creche em nome 
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de suas filhas. Percebemos assim, que as crianças que frequentavam a creche 

participavam da recepção de visitas ilustres que a companhia recebia e contribuíam para 

despertar a imagem de empresa filantrópica que a companhia procurava promover.  

No relatório da Companhia Corcovado, publicado no Jornal do Commercio, 

referente ao ano de 1911, a diretoria declarava que a creche merecia “especiaes 

cuidados [...] pelos reaes serviços prestados aos operarios e seus filhos,...”298 e que 42 

crianças tinham usufruído de tal serviço naquele ano. Merece destaque que a creche 

proporcionava também melhoria no trabalho de seus operários, informação observada 

pela diretoria da companhia e que foi registrada no relatório apresentado 3 anos depois. 

No parecer referente ao ano de 1914, consta que devido à creche, a administração notou 

maior assiduidade dos operários em seus trabalhos299. Provavelmente maior frequência 

das operárias no trabalho, visto que por possuírem um local seguro para deixar seus 

filhos e que, inclusive, contava com um consultório médico, as mães operárias reduziam 

consideravelmente seus motivos para faltas. 

Em 1915, o doutor Moncorvo Filho escreveu uma carta acerca da mortalidade 

infantil no Rio de Janeiro e ressaltou o pioneirismo da Fábrica Corcovado, como 

empreendimento possuidor de creche: 

As operarias deixam os seus filhos em casa entregues aos cuidados de outra 
pessoa, sujeitando a creança á alimentação artificial. Porque? Porque nas 
nossas fabricas não há créches onde as mães deixem seus filhos sob a 
vigilância de uma empregada especial e as procure de 3 em 3 horas para 
amamental-as. 
Nenhuma fabrica entre nós, possue uma creche siquer, a não ser, (parece-me), 
a Fabrica Corcovado300. 

É importante destacar que o pioneirismo da Fábrica Corcovado em fornecer uma 

creche para os/as filhos/as de suas operárias representava um diferencial da companhia, 

em relação às demais, que fora ressaltado por jornais no período, mas representou, 

sobretudo, um diferencial para a experiência das mulheres trabalhadoras, visto que 

proporcionava um contato ao longo do dia com os/as filhos/as, possibilitavaque as 

crianças fossem amamentadas com leite materno e, fornecia um espaço de cuidado e 

atendimento médico durante o período de trabalho nas fábricas de tecidos. 
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Entretanto, ao que parece, doutor Moncorvo Filho desconhecia que, em 1915, 

outra grande companhia têxtil também fornecia tal serviço para seus operários/as. A 

Companhia de Fiação e Tecidos Alliança criara sua creche na primeira década do século 

XX. Não foi possível identificar a data exata de sua inauguração, contudo, segundo 

informações encontradas em jornais, em 1905, a companhia já havia determinado o 

espaço onde a creche seria estabelecida. De acordo com o jornal A União, o salão do 

edifício novo onde seria criada a creche da companhia estava sendo utilizado como 

capela onde eram realizadas conferências pelo Frei Raymundo, da Ordem Dominicana, 

nos horários de entrada e saída dos/as trabalhadores/as da fábrica301. E, em 1908, a 

creche constava entre os serviços oferecidos pela companhia aos trabalhadores/as e suas 

dependências: “[...] alem desses edifícios contam-se mais 160 casas para operarios, 56 

annexos, theatro, cooperativa, escola e ‘creche’”302. 

É possível pensar que, na ausência das creches, caso as mães não tivessem com 

que deixar seus filhos para trabalhar, as crianças eram levadas para as fábricas e 

permaneciam com suas mães durante o dia, situação que poderia acarretar acidentes. 

Visando evitar tais transtornos, constava entre os objetivos da criação dessa creche 

“recolher e cuidar das crianças durante o dia, emquanto as mães trabalham, livrando-as 

assim de desastres”303. 

Em artigo que procurou tratar da grandiosidade da Companhia Alliança, o jornal 

O Paiz descreveu tal empreendimento industrial como “uma cidade erguida dentro do 

Rio de Janeiro, num dos seus mais bellos arrabaldes, as Laranjeiras”304 e apontou a 

localização da creche da fábrica: “Para o filhinho, tem a creche montada, 

carinhosamente, na esplanada do morro da Martha, que limita a fabrica. [O trabalhador 

acidentado recebe atendimento médico] na Santa Casa até que fique construído no 

mesmo morro, afastado da créche, o sanatório-hospital proprio”305.  

Ao que parece, a creche não fora implantada no espaço previsto em 1905, em 

um dos salões do denominado edifício novo, ou mudara de lugar. Segundo publicado 

em 1913, a creche localizava-se no morro da Martha, em uma das extremidades do 

terreno da companhia. Também foi informado que havia ainda a intenção da construção 

de um “sanatório-hospital”, para tratamento dos acidentados e doentes, no mesmo 
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morro, mas distante da creche. É possível perceber o propósito da companhia em ocupar 

as áreas mais longínquas de sua propriedade com edifícios que não se destinavam, 

necessariamente, à fábrica, ou seja, à produção, mas que ofereciam serviços ao 

trabalhador e à trabalhadora e possibilitavam uma melhor qualidade do trabalho, como 

no caso da creche e o projeto de construção de um hospital. 

O relatório da Inspetoria Técnica de Proteção a Infância, produzido após visitas 

em 657 fábricas, nas quais trabalhavam 4.778 mulheres, chamou atenção para o fato de 

que, naquele ano, apenas a Companhia de Fiação e Tecidos Alliança possuía creche 

instalada em sua propriedade. Ao que parece, na década de 1920, o serviço pioneiro da 

Creche Angelica fornecido pela Companhia Corcovado, tão elogiado nos primeiros anos 

do século XX, não estava mais em vigor. Em uma visita realizada nas fábricas Carioca e 

Corcovado, localizadas no bairro do Jardim Botânico, em 1927, pelo juiz de menores 

Dr. Mello Mattos, pelo inspetor de higiene infantil Dr. Fernandes Figueira e pelo 

curador de menores Dr. Pio Duarte, foi registrado no Jornal do Brasil que os visitantes 

constataram que “nenhuma dessas fabricas tem créche para os filhos lactantes dos 

operarios”306. 

Em uma conferência realizada, em 1923, na Fábrica Alliança, evento este que 

fora organizado pela Liga Brasileira contra a Tuberculose, o médico e professor Miguel 

Couto explicou sobre a doença e seus modos de prevenção para os/as trabalhadores/as 

do estabelecimento e demais visitantes. Após a conferência, os representantes da Liga 

visitaram as instalações da fábrica e os estabelecimentos de serviço aos operários, como, 

a maternidade e a creche. De acordo com a publicação no Jornal do Commercio, tais 

espaços “causaram excelente impressão e já contam valiosos serviços ás familias dos 

operarios”307.  

Tal exemplo nos possibilita perceber, que tais serviços eram destacados na 

grande imprensa, principalmente, pelo perfil “filantropo” das companhias em ajudar as 

“famílias dos operários”, como se esses espaços não fossem importantes também para 

melhorar a qualidade do trabalho das operárias, visto que permitiam o retorno rápido 

das trabalhadoras após o parto e aumentavam a assiduidade delas na fábrica. Ainda, é 

relevante pensar tais espaços como resultados das pressões exercidas pelos/as 

operários/as que entendiam que as creches propiciavam um ambiente saudável e de 

cuidados para os pequenos cujas mães trabalhavam em fábricas e por órgãos de 
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proteção á infância, como a Inspetoria Técnica de Proteção a Infância mencionada 

anteriormente, e pelo Departamento Nacional de Saúde Pública, criado em 02 de janeiro 

de 1920, para ser o principal órgão federal da área da saúde, mas, que, em 1923, pelo 

Decreto nº 16.300, de 31 de dezembro, aumentou suas atribuições, dando-lhe novas 

responsabilidades, como regular a higiene infantil, higiene industrial e profissional308. 

Segundo relatórios publicados no Jornal do Commercio, os valores destinados à 

creche por parte da Companhia Alliança foram os mesmos nos primeiros semestres dos 

anos de 1926 e 1931, com “donativos para a créche” a companhia desembolsou 

2:800$000 em cada um dos anos309.À critério de comparação, esse valor daria para 

pagar, com remuneração máxima, os salários de cerca de 9 tecelões da Fábrica 

Corcovado em 1928310. 

A ex-operária Alzira Luísa Gomes, que trabalhou na Fábrica Alliança a partir de 

1927, quando perguntada sobre a creche, em entrevista realizada em 1987, afirmou que 

seus sobrinhos frequentaram-na enquanto sua irmã trabalhava no estabelecimento: 

[Entrevistadora] A fábrica tinha creche? 
[Entrevistada] Tinha sim. Tinha uma creche lá. 
[Entrevistadora] E funcionava direitinho? 
[Entrevistada] Funcionava direitinho. Inclusive eu tive... um casal, que é 
dessa minha irmã, que mora aqui em baixo, ficava na creche. E a minha irmã 
trabalhava. 
[Entrevistadora] Quanto tempo ela trabalhou lá? 
[Entrevistada] Minha irmã? Ela trabalhou também enquanto foi solteira... 
Essa também, depois que casou, saiu. Tornou a entrar, sabe como é? Não 
ficou assim como eu: eu nunca saí! Só saí na greve, só. Mas voltei depois. Só 
saí pra me casar. Agora, a minha irmã não: entrou, saiu, entrou, saiu...311 

 

É possível perceber na fala de Alzira apontamentos interessantes acerca das 

especificidades do trabalho feminino. Enquanto ela trabalhou de forma regular na 

fábrica, só saindo por conta de uma greve que paralisou o trabalho em 1929, trabalhou 

por dois anos na Fábrica Bhering, retornou em 1931 para Alliança e só saiu para casar-

se; sua irmã permaneceu na Fábrica Alliança mesmo depois de casada, seus filhos 

frequentaram a creche do estabelecimento, mas sua permanência no trabalho foi mais 

irregular. Ao que parece, a irmã de Alzira encontrava dificuldades em permanecer 

                                                           
308HOCHMAN, Gilberto. Verbete sobre o Departamento Nacional de Saúde Pública. Disponível em: 
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-
republica/DEPARTAMENTO%20NACIONAL%20DE%20SA%C3%9ADE%20P%C3%9ABLICA%20(
DNSP).pdf . Acesso em 04/09/2017. 
309Jornal do Commercio. 13/07/1926 / 27/03/1932. 
310“Se um bom tecelão logra ganhar tresentos mil réis por mez, quanto poderá ganhar aquelle que 
principia e aquelles que são menos adestrados?”. In:A Noite. 10/09/1928. 
311Entrevista com Alzira Luísa Gomes. Coleção Bairro Fábrica. AMORJ. 1987. 
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constantemente no trabalho da fábrica por ser casada e ter filhos e, assim, o emprego no 

estabelecimento era acionado em caso de necessidade. Torna-se possível conjecturar 

que apesar dos empecilhos para se manter na fábrica de forma regular, a creche 

representava uma facilidade para seu retorno, visto que seus filhos tinham onde passar o 

dia enquanto ela trabalhava. 

O fato da irmã de Alzira largar e retornar ao emprego na fábrica com uma certa 

regularidade aponta para uma elevada rotatividade da mão de obra e nos permite pensar 

que o/a operário/a que já adquirira o aprendizado para desempenhar as funções do 

trabalho fabril tinha o que poderíamos chamar de “porta aberta” para retornar ao 

trabalho na fábrica, visto que este/a obtinha o saber requerido e já conhecia as 

dinâmicas da organização do trabalho. 

O caso da irmã de Alzira nos possibilita ir além do que observou José Sérgio 

Leite Lopes, no caso do “sistema Paulista”, quando, por meio da análise das “aventuras 

de Severino”, conclui que o sair e o entrar do personagem na fábrica: 

...ilustram como no “sistema Paulista” em sua plenitude, com suas múltiplas 
atividades, frentes e fontes de trabalho, há margem para que a parcela jovem, 
solteira e masculina da força de trabalho possa exercer dentro da mesma 
empresa a sua predisposição à mobilidade de empregos como que colocando-
se num período liminar de socialização às regras do processo de produção 
fabril assim como da cooperação e da disciplina exigidas pela hierarquia da 
fábrica312. 

Assim, a irmã de Alzira, mão de obra feminina, casada e com filhos, no período 

de plenitude da Fábrica Alliança, também encontrava disponibilidade de retorno à 

fábrica quando precisava de trabalho assalariado, pois já era experiente na dinâmica do 

trabalho, e a companhia oferecia o serviço de creche para que esse segmento da força de 

trabalho pudesse ter amparo para se manter na fábrica.  

Deve-se ressaltar que Lopes considera que a mão de obra experiente e treinada, 

que se retirou do trabalho, era atraente para a Companhia de Tecidos Paulista, caso este 

das donas de casa e mães de família. Nesse sentido, o estabelecimento convocava um 

aliciamento dessas ex-operárias por meio do marido trabalhador, para diminuir os casos 

de evasão constantes da fábrica313. Contudo, o exemplo da irmã de Alzira nos 

permiteelucidar “o sair e entrar” da fábrica por parte da força de trabalho feminina, 

casada e com filhos, visto que ela já havia adquirido o saber fabril e, por conta disso, era 

                                                           
312LOPES, José Sérgio Leite. A tecelagem dos conflitos de classe na Cidade das Chaminés. São Paulo, 
Marco Zero e Universidade de Brasília em co-edição com MCT/CNPq, 1988. p. 79. 
313LOPES, José Sérgio Leite, op cit, pp. 69-70. 
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interessante para a companhia mantê-la na fábrica, por considerá-la mão de obra 

qualificada. 

Em 15 de setembro de 1923, era anunciada a inauguração de mais uma creche 

instalada em outra grande companhia de tecidos do Distrito Federal. Em notícia 

publicada no mesmo dia, O Jornal, assim informou:  

A Fabrica Cruzeiro, da Companhia America Fabril, inaugura hoje ás 16 
horas, á rua Barão de Mesquita, 872, uma “creche” destinada aos filhos das 
suas operariastornando-se assim a pioneira da creação dessa 
humanitaria instituição no nossos nucleos operarios314(grifos meus).  

Ao veicular tal notícia, descrevendo a companhia como “a pioneira” na criação 

de creche para os filhos das operárias, é possível que o articulista estivesse querendo 

criar uma memória de pioneirsmo na defesa das causas da mulher operária associada à 

Fábrica Cruzeiro, pois, ao fazer tal afirmação ele apagava a existência das creches 

apresentadas anteriormente, a creche da Corcovado, criada 24 anos antes, mas que, 

provavelmente, se encontrava fechada, e a creche da Alliança, que permanecia em 

funcionamento.  

A creche da Fábrica Cruzeiro foi estabelecida em uma casa reformada pelo 

engenheiro Rocha Faria Filho seguindo as exigências sanitárias. Esta moradia era 

ocupada, anteriormente, pelo chefe do operariado da Cruzeiro, José Coelho Junior.  

Segundo registrado no jornal Correio da Manhã, o estabelecimento contava com as 

seguintes dependências: 

Além da secretaria, sala de banhos medicinaes com banheiros apropriados 
para as creanças e rouparia, tem a “créche”, consultório medico, isolamento 
para creanças portadoras de moléstias contagiosas, salas de esterilisação, 
amamentação, repouso, etc. Tem ainda o novo estabelecimento beneficente, 
camara photographyca, lavatorios modernos,...315 

À festa de inauguração compareceram: “professoras das creancinhas e pessoas 

gradas os drs. Carlos Chagas, director da D.N.S.P. e Castlepoggi da Rocha Braga, 

director da ‘creche’ e medico da America Fabril”. Também foi apresentada a 

composição da primeira diretoria que administraria a creche: “Conde de Avellar, 

presidente; Antonio Mendes Campos, gerente; dr. Carlos da Rocha Faria, secretario; 

                                                           
314O Jornal. 15/09/1923. 
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Democrito Seabra, thesoureiro; L. Andreson, technico e José Coelho Junior, chefe do 

operariado”316. 

Com a presença do diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública na festa 

de inauguração e com a Inspetoria de Proteção Técnica de Proteção a Infância fazendo 

visitas e análises das infraestruturas das fábricas da Capital Federal, torna-se possível 

pensar que a creche da Fábrica Cruzeiro originou-se de pressões do DNSP, que tinha 

como atribuições fiscalizar higiene infantil e industrial. 

Observando os ocupantes dos cargos de diretoria da creche da Fábrica Cruzeiro, 

nota-se que diferente do estabelecimento da Companhia Corcovado, cuja diretora, D. 

Zulmira Coelho, era uma mulher, apenas homens integraram tais posições na creche da 

Cruzeiro. As mulheres nesta creche somente ocuparam funções de cuidado direto com 

as crianças, como, professora.  

Nesse estabelecimento, as crianças eram deixadas pelas operárias quando 

entravam para o trabalho pela manhã, as mães poderiam efetuar pausas de três em três 

horas para se dirigirem à creche e amamentarem seus filhos, para isso, usavam uma 

blusa apropriada para facilitar o processo317.  

Apenas à critério de comparação com outras creches, sob a perspectiva dos 

próprios operários, destacamos que entre as reivindicações dos têxteis grevistas e 

associados à União dos Operários em Fábricas de Tecidos estava uma crítica a uma 

creche: 

Casas arejadas, batidas de sol, limpas, com amas de leite e creadas que 
conheçam o difficil mister da creação. São assim as creches do Rio, é assim a 
creche do industrial dr. Street, [...], á exceção a creche da Cascatinha. Aqui 
uma senhora, talvez respeitavel, mas rabujenta, sem nenhuma noção da tarefa 
que desempenha guarda ás creanças como se fôra encarregada de um canil, 
destribuindo os componentes sopapos para que o choro lhe não abale os 
nervos318. 

A partir desse trecho, pode-se perceber que além de reivindicar a criação de 

creches nos locais de trabalho, como destacamos anteriormente, os operários também 

atentavam para o tipo de serviço que era fornecido nesses lugares aos seus filhos, visto 
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que não bastava oferecer o espaço, mas também era preciso ter a preocupação de 

selecionar profissionais responsáveis e carinhosas para cuidar das crianças. 

No entanto, é relevante mencionar que o estabelecimento de creches pelas 

companhias para os/as filhos/as de suas operárias era um tema polêmico e que 

despertava diferentes opiniões entre os trabalhadores. Em artigo intitulado “A 

exploração das mulheres e creanças – as creches”, publicado no jornal A Epoca, o 

militante operário Mariano Garcia criticava a implementação de tais espaços: 

As grandes fabricas de tecidos onde se explora impiedosamente o trabalho 
das mulheres e creanças, naquellas onde os patrões querem passar deante dos 
explorados por philamthropos, se estabeleceram as créches como uma 
“prova” dessa philamthropia que concorre para reter no trabalho durante doze 
horas, uma pobre mãe de filhos que devia estar o dia inteiro ao seu lado319. 

Mariano Garcia, então, reprovava o perfil de filantropia que tais instituições 

acabavam tendo perante a opinião pública, como se fossem implementadas apenas para 

auxiliar a mãe operária que precisava retornar ao trabalho e não tinha com quem deixar 

seu filho. Garcia também apresentava críticas por tais espaços permitirem o trabalho das 

mães que deveriam estar cuidando de seus filhos em casa. No entanto, há no artigo do 

militante um silenciamento acerca da ausência de uma legislação que instituísse licença 

remunerada para gestantes em período avançado de gravidez e durante o puerpério, com 

o intuito de que essas mães pudessem passar mais tempo cuidando de seus filhos recém-

nascidos. Garcia não atentou para o fato de que, nesse período, quem não trabalhava, 

não recebia remuneração alguma, e de que as mulheres trabalhadoras contribuíam na 

renda familiar e, muitas, eram as responsáveis pelo sustento de suas famílias. Em outro 

trecho, o militante insistia em tal argumento: 

A pobre mulher que vive dentro de uma dessas bastilhas de tecidos, que é 
explorada em seu trabalho e de seus filhos, decorridos os primeiros dias de 
dar á luz o fructo de seu tão mal compensado amor, deixa o seu entesinho 
entregue á creche e vae para a fabrica trabalhar, aniquilar o seu organismo, 
esquecer-se dos cuidados que a seus filhos dedicam todas as mães, para não 
prejudicar a rica empresa onde trabalha320. 

Ao defender que as mães retornavam às fábricas logo após o parto e entregavam 

seus filhos às creches “para não prejudicar a rica empresa”, quase como se as 

trabalhadoras tomassem tal atitude em sinal de obediência e submissão, Garcia, mais 
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uma vez, não levava em consideração o trabalho por necessidade, para subsistência da 

família e a importância dos salários de muitas mulheres que eram as chefes da casa. 

Ao se preocupar em criticar o estabelecimento das creches por parte dos 

industriais, a exploração do trabalho feminino, as longas horas de trabalho nas fábricas 

de tecidos e defender a permanência das mães no lar cuidando dos filhos, Mariano 

Garcia não atentou para uma especificidade do trabalho feminino, a relação com a 

maternidade, em um período, em que não havia uma legislação que abordasse uma 

licença para parto e durante período de amamentação, por exemplo. Pela necessidade de 

trabalhar e pela ausência de uma legislação específica que possibilitasse um período de 

afastamento remunerado, as mulheres trabalhadoras costumavam transferir o cuidado de 

seus filhos para outras mulheres de suas redes de sociabilidades: parentes, vizinhas, 

amigas; assim, as creches fornecidas pelas fábricas têxteis apresentaram-se como uma 

opção próxima ao local de trabalho e onde era possível seguir amamentando. 

Havia também operários que se posicionavam a favor das creches 

implementadas pelas fábricas de tecidos. Além de casos já apresentados no texto, 

destacamos a resposta do operário Manoel da Costa Valença, que trabalhava na Fábrica 

Cruzeiro, dada a uma carta publicada no periódico A Patria que reprovava a creche da 

mesma fábrica. Tal refutação fora publicada no jornal O Paiz: 

Tive occasião de ler n’A Patria do dia 21 do corrente uma carta referente á 
creche inaugurada para os filhos das operarias que trabalham na Fabrica 
Cruzeiro. 
[...] 
Eu assisti diversas vezes, antes da creche ser inaugurada, ao quadro bem 
triste que era a partida das mães que tinham filhos a amamentar, para hoje 
avaliar o quanto de util para nós operarios nos trouxe a creche que o 
missivista contesta. 
Mães correndo esbaforidas para vencer a distancia a percorrer, visto não ser 
possivel residir todas nas immediações da fabrica321. 

O operário defendia que a implantação da creche na fábrica era benéfica para as 

operárias mães, sobretudo para aquelas que desejavam seguir amamentando. A seguir, o 

operário refutou o posicionamento do autor da carta de que a creche prejudicaria o 

aumento de salários: 

Que essa creche, como elle allega, vem prejudicar o augmento pleiteado? 
Puro engano, porque quem vem ao nosso encontro voluntariamente só póde 
merecer elogios da nossa parte e não como o missivista affirma. 
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Esta iniciativa dos directores da Companhia Fabril só póde é reforçar a nossa 
esperança em dias melhores, para nós operários ...322 

Manoel da Costa Valença argumentava que a companhia merecia elogios por tal 

iniciativa, pois fornecia melhorias para as trabalhadoras mães. O operário, assim como 

diversos articulistas da grande imprensa, entendia a instituição da creche como ato de 

filantropia dos industriais. Em sua análise, Manoel não procurou perceber que a 

companhia também se beneficiava com a implementação da creche, ou seja, que havia 

uma relação de troca entre os administradores da fábrica e os/as operários/as. No 

entendimento do trabalhador, a companhia havia ido ao encontro dos interesses dos 

operários voluntariamente. 

A partir da análise das duas posturas acerca das creches, é possível afirmar que 

não foi, necessariamente, os serviços de creche oferecidos pelas companhias que 

fizeram com que as mães operárias retornassem ao trabalho ainda no período de 

amamentação, visto que o operário Manoel da Costa Valença ressaltou que as mães da 

Fábrica Cruzeiro corriam para amamentar seus filhos em casa antes mesmo da creche. 

Tais espaços instituídos por essas três fábricas de tecidos, pela perspectiva dos 

industriais, possibilitaram a maior assiduidade das trabalhadoras e, possivelmente, 

maior concentração no trabalho, em virtude de seus filhos se encontrarem próximos a 

elas, recebendo cuidados de outras mulheres e atendimento médico, quando necessário; 

do ponto de vista das operárias, podemos conjecturar que o estabelecimento de creches 

representava uma nova relação com os/as filhos/as durante o tempo do trabalho, pela 

proximidade com as crianças que se encontravam em um lugar seguro e a possibilidade 

de amamentar algumas vezes ao longo do dia; além disso, representava também uma 

outra relação com as companhias, já que estas instituíram um espaço e contrataram 

pessoas para que os/as filhos/as das operárias fossem cuidados durante o período de 

trabalho. 

É digno de nota também a menção do autor da carta, publicada no periódico A 

Patria, ao fato de que tais espaços ameaçavam o aumento de salários. Torna-se possível 

pensar que, em virtude dos valores dedicados às creches por parte das companhias, os 

“gastos” com os operários fossem calculados considerando tais serviços, o que poderia 

dificultar o aumento das remunerações, sobretudo, das operárias, que já recebiam menos 

que os homens. 
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2.3 O estabelecimento de escolas 

Na Primeira República, a intervenção política enfrentou algumas questões no 

campo educacional, uma delas, era a relação educação e trabalho, visto que havia a 

necessidade de educar o indivíduo que ocuparia funções no mercado de trabalho livre, 

ao passo que, era importante mudar a ideia negativa que revestia a atividade laboral323. 

Em 8 de novembro de 1890, fora instituída a reforma educacional assinada pelo 

general Benjamin Constant, ministro e secretário de Estado dos Negócios da Instrução 

Pública, Correios e Telégrafo, na qual ficava estabelecido os princípios gerais da 

educação primária e secundária e permitia aos estabelecimentos particulares oferecer 

ensino, desde que as condições de moralidade e saúde atendessem o que estava sendo 

estipulado na lei324. 

A reforma instituía que a educação primária nas escolas públicas fosse dividida 

da seguinte forma: 

Art.2º A instrucção primaria, livre, gratuita e leiga será dada no districto 
federal em escolas publicas de duas categorias: 
1ª escolas primarias do 1º grao; 
2ª escolas primarias do 2º grao;  
 §1º As Escolas do 1º grao admittirão alumnos de 7 a 13 annos de idade, e as 
do 2º grao, de 13 a 15 annos. Umas e outras serão distinctas para cada sexo, 
porém meninos até 8 annos poderão freqüentar as escolas do 1º grao do sexo 
feminino325. 

Assim, a reforma estabelecia que o ensino primário fosse dividido em duas 

etapas e só poderia ser admitido no 2º grau quem tivesse certificado de conclusão do 1º 

grau. Os meninos poderiam frequentar o primeiro ano do 1º grau junto com as meninas, 

visto que a lei estipulava que o primeiro curso, na escola masculina, poderia ser 

ministrado por professoras, ao passo que os outros cursos, apenas por professores, e na 

escola feminina os 3 cursos do 1º grau deveriam ser ministrados por professoras326. 

Ainda, estabelecia-se uma arrecadação para construção de escolas primárias 

intitulada fundo escolar, a verba para esse projeto seria oriunda de diversas fontes, tais 
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como, donativos feitos ao Distrito Federal para a instrução pública, parte da venda de 

terras devolutas nacionais no Distrito Federal, produto de multas que não tiverem 

destinos especiais, da terça parte das heranças vagas, etc327. Mas não mencionava uma 

contribuição por meio de impostos oriundos de estabelecimentos industriais e 

comerciais, tal taxação só foi instituída pelo conselho municipal anos depois. 

Em 1897, tal órgão público institui um decreto estabelecendo outros parâmetros 

para a arrecadação do fundo escolar no Distrito Federal. Com o intuito de ampliar o 

acesso à educação primária, expandir a arrecadação de verba para a construção de 

escolas municipais e responsabilizar os estabelecimentos industriais e comerciais que 

utilizavam mão de obra de menores, o conselho municipal decretou: 

Art. 1º - Fica n’esta data e pela presente lei creado o “Fundo escolar” do 
districto federal. 
A sua receita será constituída pela seguinte verba: 

a) Taxas de matricula da Escola Normal e do Instituto Commercial; 
b) Saldo da Revista Pedagogica; 
c) Os estabelecimentos industriaes, fabris e commerciaes que se utilizarem do 

serviço de menores, até 16 annos de idade, pagarão o imposto annual de 10$ 
por menor analpahbeto. 
Este imposto deixará de ser cobrado logo que o menor provar frequencia de 
escola primaria. 
Os agentes da prefeitura serão obrigados a enviar semestralmente uma 
estatistica de taes estabelecimentos das suas circunscripções; 

d) As fabricas, em cujo contrato figura a obrigação de manterem escolas 
primarias, ficam isentas d’esse onus e obrigadas ao imposto annual de 
2:000$000.  
[...] 
Art. 2º A renda do Fundo Escolar será escripturação especial e será applicada 
á construcção de predios para escolas primarias, ao fornecimento do 
vestuario e calçado para as crianças indigentes poderem freqüentar as escolas 
primarias e ao material escolar, pessoal e mais artigos referentes á instrucção 
municipal328. 

 

Para estimular que os estabelecimentos industriais, fabris e comerciais 

contribuíssem para a educação na cidade, visto que tais ambientes de trabalho 

utilizavam a mão de obra de menores, o conselho municipal instituiu que cada 

estabelecimento deveria pagar anualmente para o fundo 10$ por menor analfabeto que 

trabalhasse no local. Caso estipulassem em contrato o compromisso de manter uma 

escola, a contribuição anual seria de 2:000$000. Nesse sentido, de uma maneira ou de 

outra, os espaços de trabalho que empregassem menores deveriam contribuir para o 

fundo escolar do Distrito Federal. 

                                                           
327O Paiz. 12/11/1890 / MARQUES, Jucinato de Sequeira, op cit, p. 130. 
328Gazeta de Noticias. 24/04/1897. 



134 

 

Assim, para permanecer com a força de trabalho infantil e diminuir o valor da 

contribuição anual para o fundo escolar, alguns industriais, sobretudo os do ramo de 

tecidos que empregavam significativo número de menores, consideraram vantajoso 

construir e manter escolas em suas fábricas. Esse foi o caso das principais companhias 

têxteis do Distrito Federal, visto que todas as analisadas nesta pesquisa possuíam escola. 

No relatório da diretoria do Centro Industrial de Fiação e Tecelagem do Algodão 

de 1923, do qual todas as companhias aqui estudadas faziam parte, os diretores fizeram 

um balanço acerca dessa lei e de uma outra promulgada em 4 de janeiro de 1923 que 

alterava os parâmetros para a arrecadação do fundo escolar. A respeito da lei de 1897, a 

diretoria declarou que: 

O espirito dessa Lei era estimular o desenvolvimento da instrucção publica, 
fazendo as fabricas se interessarem pelo combate ao analphabetismo. Era 
uma Lei justa e de fins elevados que estava perfeitamente accorde ao 
relevante interesse de ordem social, auxiliando a industria e protegendo a 
instrucção dos menores329. 

A diretoria reconhecia o intuito da lei em reduzir o analfabetismo e, sobretudo, 

em permitir que os estabelecimentos industriais, fabris e comerciais continuassem 

empregando menores, desde que pagassem para o fundo por cada menor analfabeto ou 

contribuíssem com um valor estipulado e implementassem escolas. No entanto, os 

parâmetros desse decreto foram alterados em 1923 e o que passou a vigorar foi: 

Diz a Lei Orçamentaria alludida em seu art. 300: 
Os impostos que constituem a renda do Fundo Escolar a que se refere o 
Decreto Legislatino nº 401 de 5 de maio de 1897, serão cobrados de accordo 
com a seguinte especificação: 
Por menor de 16 annos de idade, em serviço de estabelecimento industrial e 
fabril ou commercial 10$000. 
Fabrica que tiver a seu serviço menores e que não mantiverem escola 
primaria (contribuição annual) 2:000$000330. 

A nova resolução estabelecia que a cobrança fosse feita em cima de cada menor 

que trabalhasse em tais estabelecimentos, enquanto a anterior cobrava por menor 

analfabeto, ou seja, depois de cursar o ensino primário, os patrões não teriam mais que 

pagar a taxa do fundo escolar por esses/as trabalhadores/as. Com a alteração de 1923, a 

taxação seria cobrada independentemente dos/as menores frequentarem a escola ou não. 

A diretoria do Centro não satisfeita com a modificação da lei declarou: 
                                                           

329Sindicato da Indústria da Fiação e Tecelagem do Estado do Rio de Janeiro. Relatório da diretoria do 
Centro de Fiação e Tecelagem do Algodão de 1923. 1924. pp. 26-27. 
330 Sindicato da Indústria da Fiação e Tecelagem do Estado do Rio de Janeiro. Relatório da diretoria do 
Centro de Fiação e Tecelagem do Algodão de 1923. 1924. p. 27. / Correio da Manhã. 30/07/1923. 



135 

 

O imposto de 10$000 por menor de 16 annos, analphabeto ou não, como 
estipula a lei Orçamentaria é positivamente contrario ao que dispõe o Dec. 
Leg. 401 de 1897 no seu art. 1º letra c. O fim nobre e elevado do referido 
Dec. Leg. ficou lembrado, pois que a ter que pagar 10$000 por menor sem 
instrucção alguma ou já com instrucção, as fabricas se desinteressariam pela 
cessanalphabetisação de seus pequenos operarios, desapparecendo o estimulo 
que em 1897 muito conscenciosamente se procurou provocar pela justa 
campanha em favor da instrucção primaria. 
[...] 
Emquanto que o decreto Leg. 401 impunha o imposto annual de 2:000$000 
exclusivamente ás fabricas que se haviam obrigado em seu contracto a 
manter escola e o não faziam, a lei orçamentaria extende tal imposto a todas 
aquellas que não teem escolas organizadas como si fosse obrigação legal de 
taes estabelecimentos contribuir para o ensino primário, attribuição especial e 
taxativa do Estado. Basta assignalar este ponto para se concluir a illegalidade 
do imposto, que fere mesmo a propria Constituição. 
Não ha, nem poderia de forma alguma haver uma lei que obrigasse 
formalmente ao particular manter escolas primarias331. 

Os industriais têxteis consideravam essa nova resolução da lei abusiva, visto que 

taxava os estabelecimentos que empregavam menores independentemente de serem 

alfabetizados ou não, e ainda obrigava que tais ambientes de trabalho mantivessem 

escolas. O que ficou subentendido no novo decreto e que a diretoria do Centro não 

ousou escrever em seu relatório é que essa alteração na legislação foi uma medida no 

sentido de coibir ou reduzir o emprego de mão de obra de menores e responsabilizar 

ainda mais os proprietários de fábricas que os empregassem. 

É digno de nota também que os diretores do Centro se equivocaram em relação a 

um ponto do decreto de 1897. Na letra d do art. 1º estipulava-se que as fábricas que 

firmassem em contrato que manteriam escolas ficariam livres da taxa que cobrava por 

menor analfabeto, mas deveriam pagar o imposto anual de 2:000$000. No relatório, a 

diretoria afirmava que o imposto anual nesse valor só seria cobrado se a fábrica não 

cumprisse o compromisso firmado, o que não foi o determinado pela lei. Tal 

interpretação também pode ter sido colocada no relatório para causar mais impacto de 

que a nova resolução trazia ônus para os proprietários de fábricas, que, a partir da 

alteração do decreto teriam que pagar uma taxa por menor empregado e manter escola 

ou pagar uma taxa por menor empregado e um imposto anual de 2:000$000. 

O acesso à educação por parte do proletariado era uma demanda dos 

trabalhadores desde o início do século XX. Nesse sentido, uma associação formada por 

trabalhadores do bairro do Jardim Botânico denominada Sociedade Operária do Jardim 
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Centro de Fiação e Tecelagem do Algodão de 1923. 1924. pp. 28-29. 



136 

 

Botânico criou uma escola que oferecia aulas diurnas e noturnas e mantinha uma 

biblioteca para seus sócios. Segundo o Jornal do Brasil, o intuito da Sociedade era 

“proporcionar aos seus associados diversões lícitas e dar-lhes tambem a instrucção 

primaria de que tanto necessita o operariado”332. Em 1903, frequentavam a escola dessa 

associação cerca de 300 alunos333. 

 

2.3.1 Escolas das companhias têxteis  

Como mencionado anteriormente, todas as fábricas aqui analisadas ofereceram 

escolas para menores e adultos/as. O discurso que circulava na grande imprensa era de 

que as escolas criadas pelas fábricas se destinavam aos filhos dos operários que 

trabalhavam nesses estabelecimentos. Entretanto, vimos que os industriais têxteis foram 

estimulados pelo decreto nº 401 de 5 de maio de 1897 a criar escolas para educar os 

menores analfabetos que trabalhavam em suas fábricas, com o intuito de manter tal mão 

de obra. Assim, se tais escolas tiveram como alunos/as os/as filhos/as de seus operários 

e operárias, estes/as representaram apenas uma parcela dos frequentadores desses 

espaços de ensino, visto que também eram alunos/as menores e adultos/as 

trabalhadores/as das fábricas. 

A escola da Companhia Confiança Industrial foi inaugurada em 6 de dezembro 

de 1902 com uma grande celebração em um edifício da rua Silva Telles nº 32, no 

mesmo bairro onde se localizava a fábrica (Vila Isabel). O jornal O Paiz veiculava que o 

espaço de ensino primário se destinava “[a]os filhos dos operarios que trabalham na 

fabrica dessa companhia”334. Mas, na própria notícia nota-se vestígios de relação entre a 

inauguração da escola e o decretonº 401 de 1897. Em virtude de que compareceram ao 

evento: 

... o coronel Leite Ribeiro, prefeito interino, o director interino de instrucção 
municipal Abellard Feijó, o inspector escolar Dr. João Chrysostomo, 
representantes da imprensa, uma commissão de operarios da Fabrica 
Corcovado, muitos convidados, entre os quaes distinctas famílias, e quasi 
todo o pessoal da Confiança. 

E compuseram a mesa de cerimônia, o prefeito interino, que presidiu-a, 

convidado por Cunha Vasco, presidente da companhia, bem como, “os Srs. José 

Antonio da Silva, o director interino de instrucção municipal, o inspector escolar e o Sr. 
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Carlos da Costa Maia”335. Ou seja, membros responsáveis pela implementação do 

decreto municipal que propunha ampliar o acesso à educação primária participaram do 

evento e ainda ocuparam papel de destaque na cerimônia de inauguração da escola do 

estabelecimento. 

Ainda, declarou Cunha Vasco, em discurso, que, depois de um ano da 

inauguração da escola, a fábrica não admitiria mais trabalhadores/as analfabetos. Ou 

seja, em decorrência da taxa por menor analfabeto empregado, a companhia procurava 

diminuir o número de analfabetos no trabalho de fábrica para deixar de pagar a cobrança 

e, além disso, melhorar o perfil de seus funcionários. 

Na inauguração foi informado que já estavam matriculados “258 alumnos, sendo 

51 do sexo feminino, 207 do sexo masculino; 124 no curso diurno e 134 no curso 

nocturno”336. É possível notar que, nessas primeiras turmas, o número de alunos era 4 

vezes maior que o de alunas e que o número de matriculados/as no curso noturno foi só 

um pouco maior do que os do diurno. Podemos conjecturar que as moças e mulheres 

adultas se fizeram pouco presente entre os inscritos para a escola na abertura por 

estarem elas inseridas em uma dupla jornada de trabalho que dificultava ter tempo para 

frequentar a escola. A notícia informava ainda que devido à alta procura, “a directoria 

vai proporcionar novas accomodações á escola, que, certamente, terá em breve tomado 

maiores proporções”337. 

Segundo o livro Impressões do Brazil no seculo vinte, nesta escola, o turno 

diurno era oferecido a crianças (meninos e meninas) de até 12 anos e o noturno para 

homens e rapazes de mais de 12 anos. De acordo com as informações encontradas no 

livro, as mulheres adultas pareciam não ter espaço na escola da companhia, ou, pelo 

menos, não foram mencionadas. Mas, torna-se possível pensar que além da excessiva 

carga de trabalho que recaía (e recaí) sobre as mulheres, que para além da função no 

mercado produtivo ainda executavam (e executam) as tarefas domésticas e os trabalhos 

de cuidado, de crianças e idosos; a educação escolar poderia não ser uma prioridade 

para mulheres adultas que acumulavam diversas funções. Poderia também não ser 

preferência para a companhia educá-las, posto que a obrigatoriedade do pagamento do 

imposto não abrangia os/as analfabetos/as adultos/as e as mulheres eram empregadas 
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nas fábricas, sobretudo, em funções que não exigiam, necessariamente, “conhecimento 

escolar” para desempenho das tarefas.  

Se essa era a distribuição dos/as alunos/as desde a sua inauguração, os/as 124 

matriculados/as no curso diurno tinham até 12 anos e, provavelmente, trabalhavam na 

fábrica. O livro também aborda a preocupação da companhia em não empregar mais 

analfabetos: “depois de três annos de funcionamento da escola, a fabrica não admittiu 

mais ao seu serviço creanças analphabetas”338. Assim, percebemos que um dos 

principais motivos em não contratar mais menores sem escolarização era fugir da 

taxação. As matrículas na escola continuavamaltas mesmo depois de 10 anos de seu 

funcionamento, visto que, no início da década de 1910, a frequência média era de 220 

alunos/as. O curso durava três anos e, ao término, a fábrica oferecia aos seus concluintes 

vagas em suas seções339.  

A escola da Fábrica Corcovado era denominada Sotto Maior, em homenagem a 

um dos empreendedores da companhia e foi fundada em 1903. Tal estabelecimento de 

ensino também dispunha de dois turnos: durante o dia, o ensino era direcionado para as 

crianças de até 12 anos, e à noite frequentavam os operários da fábrica (adultos e 

menores). O ensino era gratuito e o material, fornecido pela companhia.  

Em 1904, um representante do jornal Gazeta de Notícias conheceu as 

dependências do estabelecimento e forneceu informações sobre a escola: 

Do [X] fomos á escola mixta primaria, que funcciona sob a direcção do Sr. 
Eduardo Landim e de sua esposa, D. Umbelina Landim.  
A escola mixta funcciona das 10 ½ da manhã ás 4 ½ da tarde, e das 6 ½ ás 9 
da noite. As aulas nocturnas tem 54 alumnos e está installada numa sala da 
fabrica; a escola mixta funcciona provisoriamente num barracão [...] e tem 
agora matriculados 114 alumnos. 
[...] 
Após o almoço, ás 9 ½ da manhã, as crianças maiores [que se encontravam 
na creche] são mandadas á escola, de onde regressam ás 3 ½ da tarde, hora do 
jantar340. 

 

Nota-se que o número de alunos/as da escola diurna era mais do que o dobro dos 

que frequentavam a noturna. Anos depois, a escola conseguiu um prédio próprio e 

separou-se em duas: escola para meninos e escola para meninas. Em decorrência do 

período diurno ser direcionado aos menores de 12 anos, possivelmente, o horário desse 
                                                           

338Impressões do Brazil no seculo vinte:sua historia, seo povo, commercio, industrias e recursos. Londres: 
Lloyd's Greater Britain Publishing Company, Ltd, 1913. p. 386. 
339Impressões do Brazil no seculo vinte:sua historia, seo povo, commercio, industrias e recursos. Londres: 
Lloyd's Greater Britain Publishing Company, Ltd, 1913. p. 386. 
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turno era mais extenso para que as crianças passassem boa parte de seus dias ocupadas 

enquanto seus pais trabalhavam na companhia.  

Em 1914, frequentaram a escola 198 alunos/as, sendo: 68 meninos e 60 meninas 

no turno diurno; e no turno noturno, 45 adultos e menores e 25 adultas e menores341. 

Mais uma vez, percebemos que o número de alunas era menor do que o de alunos. É 

possível que tal fato ocorresse porque além do acúmulo de tarefas por parte das 

mulheres, questões acerca da moralidade também podiam estar presentes, em 

decorrência de que não seria muito bem visto que as mulheres andassem à noite pela rua 

caso não fosse pela necessidade de trabalho. 

A escola da Companhia de Fiação e Tecelagem Carioca, denominada Escola 

Operária S. José da Gávea, também foi fundada em 1903 e localizava-se na chácara do 

Fonseca, no bairro do Jardim Botânico. Segundo o jornal A União, em 1905, o 

movimento diário da escola foi de 200 crianças e rapazes. 

Em 1903, a Companhia de Fiação e Tecidos Alliança, em meio à greve geral 

ocorrida naquele ano, anunciava que também possuía “escolas nocturnas e diurnas, para 

ambos os sexos, livros, papel, pennas, louzas, tudo gratis”342. Mais uma vez, 

apresentava-se como uma preocupação destacar a gratuidade do ensino e do material 

didático. 

A escola da Companhia Progresso Industrial, inaugurada em 5 de julho de 1905, 

única destas situada no meio rural do Distrito Federal, foi construída próxima à fábrica e 

fornecia ensino gratuito oferecido por 6 professores. Em outubro de 1906, devido à 

visita do presidente Rodrigues Alves, na qual fez uma solene inauguração do espaço 

educacional, a escola prestou-lhe uma homenagem recebendo seu nome343. Em seu 

primeiro ano de funcionamento, a entidade de ensino foi dirigida pela professora 

Angelina Belosta Moreira passando no ano seguinte a direção para Jacinto Alcides, que 

ficou no cargo até 1917, quando a companhia entregou a responsabilidade pela escola 

para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que a renomeou para Escola Martins Júnior344.  

                                                           
341 Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro. Relatorio da Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado. 1915. 
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343 SEVERINO, Carlos Molinari Rodrigues. Menores dentro da industria têxtil: uma análise da Fábrica 
Bangu na Primeira República. XI Congresso Brasileiro de História Econômica/ 12ª Conferencia 
Internacional de História de Empresas. 14 a 16 de setembro de 2015. p. 16. Disponível em:  
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No primeiro ano de exercício do ensino, a escola contou com a frequência média 

de 350 alunos/as e, em 1907, com cerca de 500 estudantes345. Esta quantidade de 

frequentadores parece ter se mantido pelos anos seguintes, visto que o livro Impressões 

do Brazil no seculo vinte registrou que no início da década de 1910 era esse o mesmo 

número de estudantes que frequenatavam regularmente a escola. Os alunos que 

concluíam o curso com distinção também conseguiam uma vaga na fábrica346.  

As escolas de fábricas também procuravam educar seus alunos e alunas para a 

lógica do trabalho, visto que seus frequentadores ou já trabalhavam nos 

estabelecimentos ou iriam trabalhar. Nesse sentido, na escola da Companhia Progresso 

Industrial do Brazil, por exemplo, eram empregadas nas paredes frases motivacionais 

que estimulavam a rejeição à preguiça, como a seguinte: 

Nas paredes dessas salas vêm-se os seguintes lemmas, extraídos de conceitos 
emittidos por pensadores e poetas: 
“A preguiça gasta a vida, como a ferrugem consome o ferro.” (Marquez de 
Maricá)347.  

Uma operária de 9 anos da Fábrica Alliança abordou que a educação no 

estabelecimento também orientava que nas crianças fosse inculcado o entendimento do 

trabalho como dignificador: 

- Pois não sabe o senhor que nós todos devemos trabalhar! Quando Christo 
veiu ao mundo só nos ensinou a trabalhar, e o mestre lá da fabrica, ao nos 
mandar ao estudo, só nos ensina isto: que o trabalho é riqueza, é virtude, é 
vigor... Por que então não havemos nós de trabalhar? O trabalho dignifica348. 

Com analogia ao catolicismo, a menina expressava que lhes ensinavam o quão 

fundamental era o trabalho, que o estudo era um meio de alcançá-lo, e que, afinal, tinha 

como função “dignificar”. É, inclusive, em torno da noção de trabalho que se pautava a 

distinção entre “bons cidadãos” e “classes perigosas”. O ato de desempenhar uma 

ocupação, uma atividade no mercado produtivo se revestia de uma conotação positiva, 

associado a uma noção de ética, na qual o “bom operário” seria dedicado, poupador, 

aquele que conquistaria ascensão social pelo esforço e, principalmente, ordeiro. Posto 

que em uma sociedade que negava legitimidade às classes subalternas, o trabalho se 
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apresentava como um fator de legitimidade social. No discurso de valorização vindo da 

classe dominante, o trabalho atribuía reconhecimento ao indivíduo349. 

Contudo, é importante ressaltar também que as escolas ofereciam vagas 

limitadas que não abrangiam o total de trabalhadores/as das fábricas e, nem mesmo, o 

número de menores. No jornal Gazeta de Notícias uma operária menor, com cerca de 12 

anos, que trabalhava nessa fábrica abordou essa questão em conversa com um jornalista 

desse periódico: 

- E você já sabe ler? 
A menina ficou um tanto envergonhada para responder e depois de alguma 
relutancia disse: 
- O tempo é tão pouco para nós cavarmos a vida e se ainda perdermos horas 
em estudos peor será. Emfim, se sabe ler é muito bonito, nada nos adianta na 
fabrica, onde os mestres só dão valor á agilidade, augmentando os numeros 
dos teares conforme a ligeireza da trabalhadora. Ha uma escola da fabrica, 
mas a sua frequencia é muito diminuta relativamente ao numero dos 
operarios menores que a fabrica tem350. 

Além do número de vagas não abranger toda a demanda, a fala da pequena 

operária chama a atenção para o fato de que, no caso de trabalhadores/as já empregados 

na fábrica, muitas vezes, não valia a pena diminuir horas de trabalho e, 

consequentemente, seus ordenados para frequentar a escola. Ainda, ressalta que no 

trabalho dos teares, saber ler não era de grande serventia, era mais valorizada a 

habilidade de ser ágil, que poderia aumentar o número de teares por trabalhador/a e a 

remuneração recebida. 

A partir da declaração da operária menor, podemos pensar que, mesmo dentro da 

classe trabalhadora, havia a separação entre as crianças que podiam estudar e aproveitar 

tais espaços de escolarização ou frequentar a escola antes de ingressar no trabalho das 

fábricas ou diminuir sua carga horária; e aquelas cujas remunerações eram tão 

fundamentais para o sustento familiar que, até mesmo, o acesso às escolas das fábricas 

não seria possível. 

Havia também outros fatores que dificultavam o acesso à educação por parte das 

crianças da classe operária, a própria dinâmica familiar em torno do trabalho poderia 

criar obstáculos à permanência na escola. A ex-operária da Fábrica Alliança 

ValentinaLopes Mendes contou que sua mãe, viúva de um operário da companhia, 

trabalhava como costureira e colocou suas filhas para trabalhar na Alliança. Por conta 

                                                           
349BATALHA, Claudio H. M. A identidade da classe operária no Brasil (1880-1920): Atipicidade ou 
legitimidade? Revista Brasileira de História, vol 12, nº 23/24, 1991. pp.119-120. 
350 Gazeta de Noticias. 25/11/1918. 
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das dificuldades que a frequência na escola acarretava, sua mãe preferiu que as meninas 

desistissem do ensino oferecido pela fábrica:  

[Entrevistadora] Na fábrica tinha escola da própria fábrica? 
[Entrevistada] Teve. Teve uma ocasião, mas acabaram cedo, porque um dia 
iam, no outro não iam. Minhas irmãs mais velhas foram. Minha mãe disse 
“sabe de uma coisa, vocês vão ficar em casa mesmo, ter uma trabalheira, 
apanhar vocês”. Ficamos analfabetos mesmo. 
[Entrevistadora] Mas não pagavam nada ou tinham que pagar uma taxa? 
[Entrevistada] Naquela época não se pagava nada, não351. 

Apesar da gratuidade da escola, a mãe de Valentina encontrou obstáculos para 

manter suas irmãs frequentando-a. Possivelmente, as irmãs de Valentina estudavam no 

turno da noite, após a jornada na fábrica e, para buscá-las, sua mãe deveria interromper 

o trabalho de costura para acompanhá-las de volta à casa. Assim, priorizando seu 

trabalho feito no ambiente doméstico, sua mãe preferiu que as filhas parassem de 

estudar.  

A Fábrica Cruzeiro foi a primeira dentre as demais fábricas da Companhia 

América Fabril a possuir uma escola, sua fundação data de 1911. Tal qual as demais, 

também oferecia turno diurno e noturno. Era permitida a matrícula de operários/as, 

seus/suas filhos/as e irmãos órfãos de pais, desde que não trabalhassem em outro lugar. 

Segundo dados apresentados no livro O fio da meada, de 1919 a 1929 frequentaram a 

escola 5.503 alunos/as, sendo 3.149 meninos/rapazes/homens e 2.354 

meninas/moças/mulheres. O número de frequentadores na escola da Cruzeiro, nesse 

período, foi o mais alto se comparado às outras escolas das fábricas da Companhia 

América Fabril352. Em 1926, a diretoria apresentava aos seus acionistas seus 

investimentos e gastos e, além disso, expôs o movimento de sua escola nos cursos 

diurnos e noturnos: 

 

Escolas Matrículas Matrículas  Frequência média  

 
Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

Cruzeiro 336 251 587 258 217 475 
Bonfim 188 223 411 167 197 364 
Carioca  237 256 493 199 215 414 
Pau 
Grande 

139 169 308 115 132 247 

                                                           
351Entrevista com Valentina Lopes Mendes. Coleção Bairro Fábrica. AMORJ. 1987. 
352 WEID, Elisabeth von der; BASTOS, Ana Marta Rodrigues, op cit, p.183. 
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 900 899 1.799 739 761 1.500 
353 

Observando a tabela, podemos perceber que, naquele ano, a escola da Cruzeiro 

teve o maior número de matrículas, se comparada às demais escolas da companhia. É 

interesse notar também que este espaço de ensino foi o único entre os 4 em que o 

número de alunos era maior que o de alunas. 

A partir do conhecimento dos modos de funcionamento e organização das 

escolas das companhias aqui analisadas e relacionando as criações destas ao decreto nº 

401 de 1897, que procurou incentivar a ampliação do ensino público e responsabilizar 

os estabelecimentos que empregavam menores, torna-se possível pensar que as escolas 

diurnas funcionaram como um espaço de acesso à educação para crianças de até 12 

anos, possivelmente, filhos/as de operários/as, que cursariam o ensino primário antes de 

ingressar no trabalho dessas fábricas, visto que por menor analfabeto empregado os 

estabelecimentos deveriam pagar uma taxa. 

Percebemos isso no enfoque das fontes em apresentar tais escolas como espaços 

que forneciam ensino e material gratuitos; em destacar que alguns administradores de 

fábricas anunciaram não contratar mais menores analfabetos para o trabalho; e, em 

informar que os/as concluintes das escolas ganhavam uma vaga de emprego nas 

fábricas. 

É relevante mencionar também a importância dessas escolas de fábrica no 

processo de acesso à educação por parte da classe trabalhadora. Em um período em que 

a educação pública não abrangia grande parte da população, tais escolas representaram 

oportunidades de acesso à escolarização a crianças e adultos/as da classe operária que 

precisavam trabalhar desde cedo para garantir o sustento familiar e, muitas vezes, a 

educação não se apresentava como alternativa. Assim, mesmo que fossem para garantir 

a mão de obra de menores nas fábricas, essas escolas proporcionaram acesso à 

escolarização a quem não poderia pagar por tal serviço e possibilitou que homens, 

mulheres e menores operários/as ingressassem em um mundo alfabetizado, no qual 

poderiam ler jornais e livros, escrever para jornais, redigir cartas para denunciar 

péssimas condições de trabalho, contar suas realidades, entre outras possibilidades. 
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Apesar de todas as principais companhias têxteis do Distrito Federal possuírem 

escolas, isso não era uma realidade para todos os estabelecimentos do ramo. Durante a 

greve de 1917, entre as demandas dos/as trabalhadores/as das fábricas do bairro do 

Jardim Botânico que englobava Fábrica Carioca, Corcovado e São Felix constava a 

reivindicação ao acesso à educação:  

1º - as oito horas de trabalho; 
2º - a abolição dos trabalhos dos menores de 14 annos nas fabricas; 
3º - serem os serões facultativos, das 18 ás 21 e com o dobro dos salários; 
4º - augmento de 30% dos salários em geral; 
5º - dispensa de trabalho, ás operarias, trez mezes antes e depois do parto; 
6º - a abolição das multas; 
7º - abolição das lançadeiras de chupar; 
9º - serem os abonos feitos em dinheiro; 
10º - escolas diurnas e nocturnas para os filhos de operarios; 
11º - devido aos accidentes que se poderão dar, no trabalho, dentro das 
fabricas, haver um medico de promptidão e um enfermeiro para attender aos 
pacientes; 
12º - pedir á Hygiene Municipal para mandar reformar o systema actual de 
esgotos da fabrica Carioca, abrir janelas nas fabricas, para renovação do ar, 
extincção dos chuveiros nas salas dos teares e outras medidas hygienicas; 
13º - o reconhecimento dos direitos da classe pelos patrões. (grifos meus)354 

 

Das 13 solicitações dos/as trabalhadores/as, podemos entender que 11 se 

destinavam a melhorar as condições de trabalho nas fábricas de tecidos e, apenas duas 

não se restringiam ao ambiente e às condições de trabalho: 1 – a demanda por escolas 

diurnas e noturnas; 2 – o reconhecimento dos direitos da classe. Assim, como um direito 

conquistado por outros/as trabalhadores/as de outras companhias de tecidos, o acesso à 

educação por meio das escolas instituídas pelas fábricas apresentava-se como uma 

demanda dos/as trabalhadores/as têxteis em 1917. 

  

2.4 Associação dos Operários da América Fabril 

Desde meados do século XIX, diversas modalidades de práticas associativas 

foram sendo criadas por trabalhadores, tais como, grêmios recreativos, cooperativas, 

associações mutualistas, sindicatos, entre outras. Destas, destacaremos as sociedades de 

ajuda mútua, que tinham como intuito assegurar seus sócios dos riscos que enfrentavam 

devido às suas condições de trabalho, providenciando ajuda financeira em caso de 

doença, acidente, invalidez, prisão, velhice e falecimento. Ocorreu também dessas 

associações ampliarem suas formas de atuação para além do caráter assistencialista e, 
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com isso, publicaram jornais e livros, organizaram espaços de ensino, promoveram 

festas, etc355. 

Segundo Ronaldo Pereira de Jesus, as sociedades mutualistas organizavam-se, 

basicamente, em torno de quatro princípios fundamentais: “liberdade, democracia, 

independência e solidariedade”356. Na prática, tais princípios se manifestavam na 

liberdade que cada indivíduo tinha de filiar-se ou desassociar-se; nas decisões serem 

tomadas após votação considerando que cada sócio teria direito a um voto; na 

autonomia e identidade própria de cada sociedade frente a outras formas de associação; 

e no intuito dessas associações não terem fins lucrativos e sim proporcionarem auxílios 

a um grupo de pessoas que se organizavam em torno desses espaços de ajuda mútua357. 

Ainda, de acordo com o mesmo autor, o mutualismo tornou-se um dos principais 

componentes da “cultura associativa” dos trabalhadores durante a segunda metade do 

século XIX e o início do XX. Ronaldo de Jesus entende como “cultura associativa” as 

diversas práticas referentes ao ato de associar-se difundidas entre a classe 

trabalhadora358. 

Apesar da forte presença na cultura da classe trabalhadora, Cláudia Viscardi 

defende que as mutuais raramente se constituíam em bases igualitárias. Ainda que o 

objetivo dessas associações fosse a ajuda mútua, eram espaços hierarquizados e 

excludentes. Havia critérios que afastavam determinados indivíduos da filiação a essas 

sociedades como os etários, raciais, de gênero, categoria profissional, entre outros. A 

autora argumenta que tais critérios de segregação se manifestaram, com maior ou menor 

ênfase, dependendo do país359. 

No caso do Brasil, Viscardi identifica quatro categorias de exclusão: 

profissional, por gênero, etária e por nacionalidade. É importante destacar que a 

segregação por gênero apresentava-se como a mais visível. Espaços como corporações 

de ofícios, irmandades, associações mutualistas e demais sociedades constituíam-se em 

torno de alguns valores, tal como o da masculinidade. As mulheres que, ao longo do 

século XIX, não participavam massivamente do mercado de trabalho “produtivo”, 

                                                           
355 JESUS, Ronaldo Pereira de. Historiografia sobre mutualismo (1875-1914) em Portugal e no Brasil. 
Estudos Ibero-Americanos, Porto Alegre, v. 42, n. 3, 2016. p. 1145. 
356JESUS, Ronaldo Pereira de, op cit, p. 1146. 
357Ibidem. 
358Ibidem. 
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enfrentavam ainda barreiras para partilhar desses espaços de sociabilidade e ajuda 

mútua360. 

A partir da segunda metade do século XIX, a cidade do Rio de Janeiro 

concentrou o maior número de associações mutuais do país. Número que se ampliou 

significativamente durante as duas primeiras décadas do século XX, possivelmente, 

entre 170 e 346 sociedades. Quanto ao número de associados, pode-se afirmar que 

giravam em torno de 510 a 715 sócios, números considerados altos se comparado com 

outras cidades brasileiras, mas, proporcional na comparação com algumas capitais no 

exterior361. 

É possível pensar que o recurso a associações de ajuda mútua significou para os 

trabalhadores, que integraram esses espaços, uma importante forma de manutenção de 

valores partilhados pela classe trabalhadora, como, voluntarismo, autonomia e 

respeitabilidade. Os benefícios concedidos pelas mutuais, em casos de necessidade, 

eram tidos como direitos conquistados e não como favores recebidos362. 

Dentre as associações mutualistas formadas por trabalhadores têxteis, 

destacamos a Associação dos Operários da América Fabril, que apesar de ser 

constituída por trabalhadores, era oriunda de incentivo patronal e se apresentava como 

proposta oferecida pela Companhia América Fabril para que seu operariado se 

beneficiasse de uma rede assistencialista e se afastasse da filiação à União dos 

Operários em Fábricas de Tecidos, criada em 1917, que apresentava como objetivos, em 

seus estatutos: 

a) Trabalhar para o desenvolvimento moral, intelectual e material da classe, 
defendendo obrigatoriamente os seus associados nos limites da ordem e do 
direito; defendendo-os em caso de perseguição e injustiças, e prestando-lhes 
os recursos morais e judiciários que forem necessários de acordo com o 
serviço de advocacia.  
b) Regulamentar e melhorar as condições de trabalho nas fabricas de tecidos; 
empregar todos os meios necessários para dirimir quaisquer dúvidas 
controvérsias e questões sobre o mesmo363. 

A União, então, propunha defender a autonomia da classe trabalhadora e 

contribuir para a conquista das melhores condições de trabalho nas fábricas de tecidos. 

                                                           
360VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro, op cit, pp. 299-300. 
361VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro, op cit, p. 304. 
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Princípios que, possivelmente, colocariam em conflito a relação patrão/operariado e 

iriam de encontro com a ordem por meio da disciplina proposta pelos industriais. 

Em um período no qual as associações operárias promoveram grandes festivais 

(1919-1922), a UOFT teve forte destaque entre estas com seu festival operário de maio 

de 1920. Esses eventos destinados ao público trabalhador e suas famílias, não só aos 

seus associados, tinham o intuito de promover a união em torno da associação, 

conseguir novos/as sócios/as e angariar fundos. Como atrações, ocorreram, no festival 

da União dos Operários em Fábricas de Tecidos em 1920, partida de futebol, luta 

romana, peças teatrais, espetáculos acrobáticos e discurso do deputado Maurício de 

Lacerda364. 

A implementação da AOAF, em 1919, deve ser compreendida como uma reação 

da administração da Companhia América Fabril às pressões exercidas pelos/as 

operários/as por meio de greves e levantes de 1917 a 1919 e como forma de frear, pelo 

menos em relação aos trabalhadores de suas fábricas, a forte influência que a UOFT 

estava tendo entre o operariado têxtil. Em cada fábrica havia um comitê composto de 

operários empregados nestas e filiados à entidade, sendo cada comitê subordinado a 

uma junta. A sede da associação se localizava próxima à Fábrica Cruzeiro, na Rua 

Barão de Mesquita, nº 824. A partir de 1920, com a incorporação da Companhia 

Carioca à América Fabril, a incorporada também formou um comitê.  

A AOAF também atribuiu um caráter unificador aos trabalhadores da 

Companhia América Fabril, pois se esta empresa possuía fábricas distantes umas das 

outras, localizadas na cidade de Magé e nas zonas sul e norte e na região portuária da 

cidade do Rio de Janeiro, a junta da associação reunia os comitês fabris sob uma mesma 

tutela e agrupava suas demandas na reunião geral. 

Esta sociedade tinha cunho nitidamente assistencialista e propunha oferecer 

auxílios financeiros em caso de afastamento temporário de seus associados, mas para se 

tornar sócio, o/a operário/a tinha que estar em conformidade com a disciplina patronal e 

preencher certos requisitos, nesse caso, era preciso apresentar atestado de boa saúde e 

atestados de bons costumes e boa reputação fornecido pelas autoridades policiais. A 

questão política também era levada em consideração, sendo proibida a associação de 
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pertencentes a agremiações de caráter político, partidários do anarquismo, grevistas e 

expulsos do país de origem365.  

Com a criação de tal associação, a companhia implementava uma estratégia para 

fortalecer mecanismos de integração entre empresa e trabalhadores/as, bem como, 

procurava afastar seus operários da sindicalização em associação fundada por 

trabalhadores têxteis. Nesse sentido, apostaram em uma prática de controle extensivo, 

visto que os critérios de admissão à AOAF restringiam os modos de atuação dos/as 

operários/as, mas, em contrapartida, procuraram minimizar as précarias condições de 

trabalho com a concessão de licenças remuneradas em casos de necessidades. 

Cláudia Viscardi destaca duas modalidades de estratégias utilizadas pelos 

trabalhadores pobres como alternativa à pobreza, que não são necessariamente 

excludentes: a ajuda por parte de alguém que dispõe de bens que podem ser doados, 

relação que tende a ser verticalizada; e o recurso ao auxílio mútuo, na qual um grupo 

estabelece redes de colaboração, relação esta que tende a ser mais horizontalizada366. 

Como a própria autora ressalta, tais modalidades podem coexistir em uma mesma 

associação e é o que observamos na AOAF. Essa sociedade fora criada por incentivo 

patronal e suas regras de admissão de sócios estabeleciam relação direta com as normas 

de contratação da companhia, no entanto, os cargos de direção eram ocupados por 

trabalhadores do estabelecimento e a gestão da associação ficava por conta de sua 

diretoria. 

A associação também apresentava perfil recreativo e, portanto, promovia bailes 

regulares; encontros dançantes com orquestras, que aconteciam, principalmente nas 

fábricas Carioca e Cruzeiro; campeonatos esportivos; peças de teatro formadas pelos 

trabalhadores, entre outras atividades recreativas367. 

No tocante às questões assistenciais, mediante o pagamento de uma 

mensalidade, os sócios, em geral, tinham direito a auxílio-doença que variava de 30$ a 

100$ e auxílio funeral, enquanto as mulheres, além destes, contavam com auxílio de 

100$ em caso de parto, casamento, proteção moral e material aos órfãos com menos de 

14 anos e para as viúvas inválidas368. 
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Assim, a companhia por meio de tal associação procurou disciplinar sua mão de 

obra e em contrapartida os/as sócios/as recebiam uma ajuda financeira em ocasiões de 

afastamento. No caso das mulheres, estas poderiam receber o auxílio para: custear o 

casamento e manter o vínculo com a fábrica para regressar mesmo depois de casada; dar 

à luz, se afastar por um breve período e retornar ao trabalho com o recém-nascido já que 

a Fábrica Cruzeiro passou a possuir creche a partir de 1923; manter órfãos menores de 

14 anos; se manter, se fossem viúvas inválidas. 

É importante mencionar o interesse da companhia na afiliação de suas operárias, 

com a concessão de licenças remuneradas exclusivas para elas. Cláudia Viscardi 

argumenta que, em torno do valor da masculinidade, as sociedades associativas 

discriminaram a participação das mulheres durante a segunda metade do século XIX e 

décadas iniciais do XX369. Contudo, sendo o setor têxtil um ramo com considerável 

emprego de mão de obra feminina e a AOAF, uma associação de incentivo patronal, era 

interesse para a companhia que o maior número de operários se filiasse a tal associação, 

o que incluía as mulheres trabalhadoras. 

Nesse sentido, tal recurso assistencialista funcionou como uma forma de tornar 

atrativa para as operárias a permanência no trabalho das fábricas da CAF, mesmo depois 

do casamento e da chegada dos filhos. Sendo assim, utilizamos o livro de atas das 

reuniões da AOAF e destacamos alguns trechos: 

Comite Cruzeiro – dezenove admissões sendo os seguintes Joanna Pereira 
Miranda, Olvino Henrique Amaral, Catharina Jesus Silva, Maria da Silva 
Amarini,Eulina Tavares, Maria Bento Barboza, Maria da Silva, Maria de 
Lourdes Andrade, Bayleu Baptista de Almeida, Alzira Costa Brites, Jose 
Augusto Vasconcellos, Arlinda Vieira, Francisco Balthazar,Paulo Simoni, 
Santos Domingos, Virgilio Lima de Oliveira, Antonio Martins, sendo todos 
aceitos. [...] Comite Carioca _ sete requerimentos para admissões sendo os 
seguintes, Philomena Garcia, Hilda Ferreira, Alzira Ferreira, Perpetua 
Simões, Maria Joaquina da Silva, Nezia Maria das Dores, sendo todas 
aceitas, dois ditos para readmissões sendo os seguintes, Porphirir Barboza e 
Azazarias Ferreira Campos, também reaceitos, [...]370. 

 
Ressaltamos esse trecho como um exemplo de que as operárias dessas fábricas 

aderiram consideravelmente à associação como uma forma de conseguir licença 

remunerada em virtude de casamento, parto, doença, etc. A seguir, apresentamos alguns 

exemplos de requerimentos das operárias: 
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Acta da sessão da Directoria realizada aos doze dias do mez de maio de mil 
novecentos e vinte e seis, [...]. Comite Cruzeiro – Um requerimento para 
auxilio de casamento de Octavia Justiniam, despachado com cem mil reis. 
Um dito de Julieta Braga para parto despachado, com cem mil reis. Trez ditos 
por doença sendo os seguintes, Alzira de Andrade despachado com cincoenta 
mil por mez. Elvira Alvez despachado com cincoenta mil reis por mez. 
[Armmda] Jose Penna despachado com sessenta mil reis por mez. 

Acta da sessão da Directoria, [...] aos dois dias do mez de Fevereiro de mil 
novecentos e vinte e sete.[...] Comite Carioca – Maria Cerrulo, pedindo 
auxilio por doença, despachado com trinta mil reis (30$000). Guilhermina 
Teixeira, Emilia Penetilho, Hercelina Pereira Pinto, Laura Orminda do 
Nascimento e Paula Maria de Carvalho, pedindo auxilio em virtude parto, 
despachados com 100$000 (cem mil reis) cada um. Francisca Bendia, 
pedindo auxilio para casamento, despachado com 100$000 (cem mil reis)371. 

 

Nesses trechos podemos perceber que as operárias se utilizaram dos diversos 

auxílios prestados pela associação, como, para casamento, parto e doença. Este último 

variava de acordo com a doença, visto que uma operária recebeu 50$ e outra 60$. Em 

certas sessões, o auxílio para parto foi consideravelmente solicitado, como no segundo 

exemplo, em que 5 trabalhadoras o solicitaram na mesma reunião. 

Assim, ao passo que a AOAF procurava limitar os modos de reivindicação de 

seus associados, proibindo o acesso de grevistas, partidários do anarquismo e 

integrantes de associações de caráter político e requisitando atestado de boa conduta, 

também inseria seu operariado em uma rede assistencialista que oferecia alguma 

segurança para a força de trabalho da Companhia América Fabril no caso de doença, 

invalidez ou falecimento e procurava ainda assegurar que as operárias retornassem ao 

trabalho depois do casamento e de dar à luz. 

 

2.5 Algumas considerações 

As mulheres e menores apresentaram-se como uma mão-de-obra desejável nas 

fábricas de tecidos e as principais companhias têxteis do Distrito Federal 

implementaram estratégias na tentativa de afixar esses segmentos da força de trabalho 

aos seus estabelecimentos fabris durante a Primeira República. 

Entendemos aqui que o paternalismo se manifestava com o intuito de dar conta 

da ambiguidade exploração x proteção que se expressava na inserção de mulheres e 

crianças em fábricas. Posto que tais estratégias implantadas procuravam suavizar as 

                                                           
371 Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Livro de Atas da Associação dos Operários da América 
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explorações sofridas por esses segmentos da mão de obra, explorações estas tão 

abordadas por militantes operários, como vimos no capítulo 1, e que justificavam a 

retirada da força de trabalho feminina e infantil dos estabelecimentos fabris. Ao oferecer 

creche e escola, os industriais demonstravam que propiciar serviços para que suas 

trabalhadoras mães e seus “aprendizes” tivessem incentivos para permanecer no 

trabalho era uma preocupação. Assim, essa estrutura de cuidados e educação contribuiu 

também para afastar da fábrica as imagens de “bastilha” e de ambiente hostil às 

mulheres, visto que proporcionava a elas emprego no mercado produtivo com a 

possibilidade de um espaço oferecido pela fábrica para cuidado de seus filhos e podendo 

amamentar durante o período de trabalho. 

De modo geral, é possível afirmar que as implantações de creches por parte da 

Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado e Companhia de Fiação e Tecidos Alliança 

antes do projeto de lei de Maurício de Lacerda (1917), dos debates parlamentares acerca 

do trabalho feminino (1919) e da criação Departamento Nacional de Saúde Pública 

(1920) representaram iniciativas pioneiras entre os estabelecimentos do setor têxtil no 

sentido de propiciar a permanência de mães trabalhadoras depois da chegada dos/as 

filhos/as. 

Não foi possível encontrar vozes de operárias têxteis se posicionando acerca das 

creches, contudo, a partir das perspectivas apresentadas, podemos fazer uma leitura 

apesar dos silenciamentos das trabalhadoras. Assim, percebe-se que as creches nas 

fábricas de tecidos foram importantes espaços que apresentavam segurança, higiene e 

cuidados médicos, onde as operárias poderiam estar próximas de seus/suas filhos/as, 

podendo fazer visitas diárias para amamentar e zelar por seus cuidados. Ainda, as 

creches possibilitavam a não dependência por parte de parentas ou vizinhas para que 

cuidassem de suas crianças e até mesmo o não pagamento dessa atividade, visto que, 

segundo consta, as companhias não cobravam diretamente das mães que deixavam 

filhos/as nas creches.  

Para os industriais, que procuraram se beneficiar do trabalho das mulheres e das 

crianças, o estabelecimento das creches representava, em um período que não havia 

legislação que estipulasse licença remunerada pré e pós-parto, uma melhor adesão das 

mães operárias ao trabalho dessas fábricas, visto que em um contexto de que quem não 

trabalhava, não ganhava, as mães, então, tinham que retornar logo após o parto ao 
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trabalho. Assim, tais espaços proporcionaram maior assiduidade ao trabalho e dedicação 

ao processo produtivo, em virtude das trabalhadoras não precisarem mais levar seus 

filhos muito pequenos para o interior das fábricas, em caso de não terem com quem 

deixá-los, ou terem que faltar por conta de doenças das crianças. Nesse sentido, as 

companhias que ofereciam tal serviço se diferenciavam por oferecer um espaço para 

cuidado dos/as filhos/as de suas trabalhadoras, o que pode ter representado também 

maior oferta de mão de obra feminina para essas fábricas. 

As baixas remunerações recebidas pelas mulheres e pelos/as menores/as, se 

comparados aos homens adultos, sustentava uma parte desses benefícios oferecidos 

pelos industriais e, até por conta disso, o serviço de creche não era descontado das 

trabalhadoras. Não exploramos tal questão, mas podemos conjecturar que a manutenção 

desses espaços de cuidado exclusivamente por parte dos empresários pode ter 

dificultado a possibilidade de aumento salarial por parte da mão de obra feminina e 

infantil. 

Torna-se possível pensar também que a implementação das creches, nesses casos 

de fábricas com vilas operárias, possibilitava que a criança proletária fosse tutelada aos 

cuidados das companhias têxteis desde os primeiros meses de seu nascimento. Proteção 

esta que encaminharia a criança da creche para a escola e desta para o trabalho na 

fábrica. 

Caso comparemos o projeto de lei de Maurício de Lacerda, que propunha o 

fornecimento de creches por parte de fábricas e oficinas que empregassem mão de obra 

feminina, e as creches que foram efetivamente criadas, destaca-se o fato de que, no 

planejamento de Lacerda, as fábricas não custeariam sozinhas as creches, tal custo seria 

dividido entre uma parcela dos/as trabalhadores/as e os estabelecimentos fabris. Ao que 

parece, Maurício de Lacerda não queria criar um ônus para as fábricas e oficinas que 

empregassem mulheres, mas propunha que tais espaços de trabalho oferecessem uma 

infraestrutura mais adequada à questão da maternidade.  

Contudo, no caso das creches criadas pelas companhias têxteis, os custos foram 

bancados exclusivamente pelos estabelecimentos fabris e foi possível perceber nos 

relatórios dessas companhias que suas diretorias consideravam o fornecimento de 

creches uma estratégia vantajosa. A exclusividade pela manutenção das creches pode 
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contribuir para reforçar o argumento de que essas companhias criaram tais espaços 

também com o intuito de cuidar desde cedo de uma futura mão de obra. 

No tocante ao fornecimento de educação gratuita, entendemos que os industriais 

têxteis foram incentivados pelo decreto municipal nº 401 de 5 de maio de 1897 a criar 

escolas primárias para baixar os custos de manter menores no trabalho de suas fábricas. 

No entanto, é imprescindível mencionar que tais espaços de ensino representaram, 

muitas vezes, a única alternativa de acesso à educação para crianças e adultos/as da 

classe trabalhadora e possibilitaram o ingresso no mundo letrado dos jornais e livros. 

Entretanto, não deve-se perder de vista que as vagas nas escolas das fábricas 

eram limitadas e que algumas famílias não poderiam abrir mão da remuneração recebida 

pelos menores no trabalho das fábricas. Assim, mesmo que as escolas tenham sido 

criadas, primordialmente, para educar os/as menores analfabetos/as, alguns/mas não 

poderiam gozar do acesso à educação por não poderem reduzir sua jornada de trabalho 

nas fábricas, porque receberiam remunerações menores. Nesse sentido, é possível 

pensar que dentro da classe trabalhadora alguns menores operários em fábricas de 

tecidos puderam usufruir das escolas das companhias, enquanto outros não puderam 

abrir mão do trabalho para contribuir na renda familiar. 

Torna-se interessante destacar também que por meio desses benefícios sociais 

(creches e licenças remuneradas) tais companhias procuraram exercer controle sobre 

suas trabalhadoras com a ameaça da perda desses direitos conquistados, visto que as 

grevistas e as indisciplinadas corriam o risco de perder o emprego e, consequentemente, 

o acesso a esses serviços.  
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CAPÍTULO 3: Dentro e fora das fábricas: dinâmicas do processo 
produtivo e relações com a moradia 

 

A perfídia das “lançadeiras” tuberculizáveis... 
As dermatoses profissionais... 
As pneumoconicoses resultantes da irritação do parênquima 
pulmonar pelas poeiras... 
As deformações decorrentes das atitudes forçadas... 
As queimaduras de ácido e álcalis na seção de tinturaria... 
As úlceras horríveis... 
As congestões resultantes das variações de pressão... 
O ar viciado... 
O calor úmido das seções determinadas... 
A imundície das pias... 
A uniformidade bestilizadora do trabalho... 
As deformações fatal das mãos... 
As flitenas, essas bolhas incômodas...  
Os acidentes... 
A prematuração das crianças submetidas ao labor dos adultos... 
A incultura das massas originando um anti-higienismo perigoso... 
O trabalho das mulheres grávidas... 
A depravação moral...372 

Neste fragmento de poema destacado do jornal A Plebe, o autor procura ressaltar 

diversos aspectos do que poderia ser encontrado em fábricas de tecidos numa tentativa 

de sensibilizar o/a leitor/a para atentar para o ambiente insalubre a que estavam 

submetidos os/as trabalhadores/as têxteis. No poema são mencionadas as consequências 

do processo produtivo em relação à saúde, como tuberculose, queimaduras e úlcera; 

também, o realce do espaço de trabalho insalubre, como destaque para “o ar viciado”, “a 

imundície das pias”, o “anti-higienismo perigoso”; e a preocupação relacionada ao 

trabalho feminino, como “a depravação moral” e o trabalho das gestantes. 

Algumas fábricas se encontravam em melhores condições, outras em piores, 

mas, de modo geral, o próprio processo de produção de tecidos já criava um ambiente 

prejudicial àsaúde dos/as operários/as. Assim, neste capítulo, procuraremos atentar para 

o processo de trabalho nas fábricas têxteis com o objetivo de conhecermos melhor as 

atividades das seções e o processo produtivo desse ramo, ressaltando os 

desdobramentos da relação trabalhador/processo produtivo e trabalhador/ máquina. 

Ainda, temos o intuito de refletir acerca das relações de gênero e das questões etárias 

presentes na divisão da força de trabalho nas fábricas analisadas. Saindo do interior das 

                                                           
372A Plebe.10/06/1922. Apud: RIBEIRO, Maria Alice Rosa. Condições de trabalho na indústria têxtil 
paulista (1870-1930). Campinas/São Paulo: Editora da Unicamp/Hucitec, 1988. p. 131. 
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fábricas e adentrando as vilas operárias, analisaremos as formas de controle nesse 

modelo de dominação, bem como, as resistências operárias na defesa pela moradia.  

 

3.1 O processo produtivo e seus desdobramentos: relação operário/a – 

dinâmica do trabalho 

Quando eu entrei fui trabalhar na fiação mas não gostei. Aí, falei com a 
minha tia, ela então falou com o sr. Pedro, que era o chefe, ele me botou na 
penteadeira. Porque na fiação, a gente levava na hora do café, a gente levava 
o café e guardava na pilha do algodão, quando a gente ia procurar não 
encontrava. Tinha muita mulher sabe? 
... Aí, eu pedi a minha tia que não queria ficar que ela procurasse. 
Eu fiquei uns meses nos carretéis, depois eu fui para as penteadeiras, que 
ganhava mais.373 

 
A fala da ex-operária da Fábrica Alliança Corália Pereira da Costa nos permite 

perceber questões acerca da dinâmica do trabalho produtivo em fábricas de tecidos. 

Corália, que tinha a mãe e a tia trabalhando no estabelecimento quando ela ingressou, 

solicitou a interferência da tia junto ao chefe para mudar de seção, pois não estava 

satisfeita na fiação. Ao que parece, operários/as que mantinham boas relações com os 

superiores encontravam mais facilidade para circular entre diferentes seções até 

encontrar a um ambiente mais atrativo de trabalho.  

Corália pediu para sair da fiação, pois outras operárias pegavam o café que ela 

guardava na pilha de algodão, tal insatisfação já demonstra as tensões e os conflitos 

enfrentados pelas trabalhadoras no cotidiano das fábricas; passou pela seção de carretéis 

e resolveu ficar nas penteadeiras, seção que oferecia uma remuneração melhor e 

concentrava menos mão de obra do que a fiação. A circulação da operária por diversas 

seções sugere que os/as operários/as mudavam constantemente de ocupação, o que 

revelaria a possibilidade de mobilidade na hierarquia fabril e que os/as menores 

desempenhavam funções em diversos setores da fábrica. A mobilidade espacial também 

possibilita a diversificação do aprendizado e do saber fabril, visto que o conhecimento 

acerca do modo de trabalho em cada seção era adquirido na prática. 

Assim, apresenta-se como preocupação entender o processo produtivo e as 

dinâmicas do trabalho em fábricas de tecidos para analisar a divisão sexual do trabalho e 

as relações de gênero nessas fábricas. Ainda, temos como intuito refletir sobre a 
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aplicação das normas de disciplinamento e as resistências e ressignificações dos/as 

operários/as a tal forma de enquadramento ao mundo industrial.  

As fábricas de tecido de algodão no Brasil tiveram uma característica peculiar 

se comparadas às localizadas na Inglaterra e em outros países da Europa. No caso 

brasileiro, havia a tendência de integrar diversas fases do processo de beneficiamento 

das fibras até sua transformação em tecido numa mesma unidade produtora, enquanto 

que na Europa, as fábricas costumavam se especializar em uma das operações do 

processo de transformação da fibra em tecido374.  

A primeira etapa da produção de tecidos era a fiação e esta se dividia em duas 

partes: a preparação do algodão e a fiação propriamente dita. Na primeira parte, o 

algodão passava por cinco seções da fábrica: sala do algodão, batedores, cardas, 

penteadeiras e massaroqueiras. Na segunda, também por cinco seções: fiação, dobração, 

retorção, gasadeira e bobinas375. 

A primeira seção da fábrica era a sala do algodão, a qual se destinava a limpar 

e preparar a matéria-prima. O algodão chegava a essa seção da fábrica já descaroçado e 

dividido em fardos. Em seguida, era transportado até uma máquina para ser batido ou 

“aberto”, tal processo mecânico tinha como finalidade abrir e limpar o algodão, no qual 

continha grande quantidade de impurezas, como terras, folhas, resíduos de caroços. Esse 

trabalho era executado em pé, com grande movimentação e exigia muito esforço físico. 

O ambiente era barulhento e o ar estava sempre permeado de partículas de algodão376. 

Dessa primeira fase, a matéria-prima passava para a seção de batedores, cuja 

máquina batedora procurava aproveitar o algodão ainda utilizável nos resíduos por meio 

do processo de centrifugação. Formavam-se aí rolos largos que iam para a seção de 

cardas. O trabalho na seção de batedores consistia em alimentar e controlar a máquina, 

sendo feito em pé, com constante movimentação e o ambiente também era impregnado 

de partículas377. 

                                                           
374 RIBEIRO, Maria Alice Rosa. Condições de trabalho na indústria têxtil paulista (1870-1930). 
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375WEID, Elisabeth von der; BASTOS, Ana Marta Rodrigues, op cit, pp. 197-199. 
376WEID, Elisabeth von der; BASTOS, Ana Marta Rodrigues, op cit, p. 199. / RIBEIRO, Maria Alice 
Rosa, op cit, p. 102. 
377WEID, Elisabeth von der; BASTOS, Ana Marta Rodrigues, op cit, p. 199. 
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A seguir, o algodão passava para as máquinas cardadeiras, que beneficiavam o 

material dando uma última limpeza e melhorando a coordenação das fibras. Essa 

máquina dispunha as fibras de maneira mais regular, dando-lhes um pouco de 

estiragem, limpando-as e desfazendo os nós. Nessa função, o/a operário/a deveria 

emendar os pavios, alimentar a cardadeira e fiscalizar seu funcionamento. Tal atribuição 

deveria ser executada de pé e era exigida constante movimentação378. 

Na seção de penteadeiras, as fibras de algodão eram penteadas, selecionadas e 

tornadas mais finas do que na etapa das cardas. O/A operário/a deveria vigiar várias 

máquinas e emendar os pavios, a função também era efetuada em pé. Na seção seguinte, 

as maçaroqueiras reuniam diversos pavios para formar um fio mais grosso denominado 

maçaroca. As fibras eram esticadas, enroladas em carreteis e passavam por três tipos de 

maçaroqueiras de acordo com o tipo de fio que quisesse obter. Nessa função, era exigida 

movimentação constante para acompanhar a produção dos fios ao longo do processo e, 

às vezes, era preciso subir nas máquinas para desemaranhar ou emendar os fios379. 

Todas essas etapas representavam a preparação do fio, após essa primeira fase, 

o algodão passava para a fiação propriamente dita. Nessa seção, o/a operário/a ficava 

encarregado/a por mais de uma máquina fiandeira e deveria trocar os rolos de maçaroca 

e emendar o fio caso se rompesse. Outras funções complementavam a fiação, como a de 

arriador de máquina que descia a balança para a retirada das espulas e a de tirador de 

espulas. Tais atribuições exigiam determinadas habilidades, como atenção e agilidade. 

Essa seção também tinha o ar permeado de partículas de algodão, umidade para que os 

fios não ressecassem e as máquinas eram barulhentas. A fiação era uma das principais 

etapas da produção de tecidos e concentrava grande quantidade de mão de obra380. 

Perguntada sobre a rotina de trabalho na seção de fiação, a ex-operária da 

Fábrica Alliança, Alzira Luísa Gomes, relacionou sua atividade com a função “tirador 

de espulas”, executada por crianças: 

... Era assim: vinha os menino e botava aquelas espula vazia, com aquele..., o 
fio. A massaroca que a gente chamava. Aqui tava vazio. De vez em quando a 
gente ficava então trabalhando e enchendo. Quando aquelas enchiam, a 

                                                           
378WEID, Elisabeth von der; BASTOS, Ana Marta Rodrigues, op cit, p. 199 / RIBEIRO, Maria Alice 
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máquina parava... vinhas as menina... tirava as cheia e botava as vazias, 
né?381 

O trabalho do/a fiandeiro/a consistia em concentrar sua atenção na máquina de 

fiar, enquanto a atividade que complementava tal função, a de tirador de espulas, que 

exigia locomoção e agilidade para a substituição da espula cheia por uma espula vazia 

para que a máquina de fiar continuasse seu trabalho era uma função feita por crianças, 

segundo a ex-operária: “Tinha umas [crianças] que era mais velhinha, que justamente a 

gente chamava de ‘tirador’, que tirava as espulas cheias, botava as vazia”382. 

Questionada sobre a idade dessas crianças “mais velhinhas”, Alzira respondeu: “Acho 

que com uns 9 anos, assim, já trabalhava”383. 

Após passar pela seção de fiação, o fio era enviado para a seção de tecelagem, 

a qual se subdividia em: espuladeiras, tintura do fio, engomação, carreteis, urdideiras, 

remeteção, tecelagem propriamente dita e inspeção do pano.  

Na seção das espuladeiras, o fio das espulas (em tamanho grande) passava para 

as espulas usadas no tear (de tamanho inferior). Dali, o fio seguia para a seção de 

tinturaria, onde era imerso em tanques de tinta para cozimento. Esse ambiente era 

quente, úmido e impregnado do odor das substâncias químicas384.  

Na engomação, o fio era preparado para ser recebido pelos teares. A máquina 

engomadeira tinha como objetivo dar maior resistência ao fio antes que ele fosse 

enviado para a tecelagem. A urdideira formava uma “teia” com os fios de diversas 

bobinas reunidas, os/as operários/as deveriam verificar a disposição das bobinas nos 

fusos, orientando cada fio segundo o estabelecido e passando-o por pentes e 

dispositivos. Essas etapas exigiam coordenação motora e rapidez. Tais ambientes eram 

quentes, barulhentos e cheios de partículas de algodão385. 

Em seguida, o produto passava para a seção de remeteção, onde preparava-se a 

“remessa” para a tecelagem de acordo com um desenho estabelecido. O trabalho era 
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executado em parte em pé, em parte sentado e exigia movimentos ritmados e 

contínuos386. 

Na tecelagem propriamente dita, os/as operários/as eram responsáveis pelo 

funcionamento dos teares. O ato de tecer implicava o cruzamento e entrelaçamento dos 

fios verticais e horizontais, de acordo com um desenho preestabelecido. As fazendas 

tecidas passavam por dois processos: por meio das urdideiras, teciam no sentido 

longitudinal e perpassavam de um extremo ao outro da peça; e outro, que levava a peça 

por meio da lançadeira e teciam no sentido transversal e tinha o nome de trama387. 

Tal seção exigia um conhecimento específico para lidar com a máquina de tear, 

mas, também empregava aprendizes de tecelões, geralmente, menores. Essa etapa do 

processo produtivo pagava por produção, que variava de acordo com a metragem do 

pano e a complexidade deste. 

José Sérgio Leite Lopes ressalta que uma das características do trabalho dessa 

seção era um tempo de aprendizagem que ultrapassava o período formal de iniciação em 

uma função e se estendia pela experiência do/a trabalhador/a, durante anos 

desempenhando a função. O segredo para a boa execução do trabalho estaria menos na 

vigilância da matéria-prima que percorre o maquinário, e mais baseado em um 

conhecimento intuitivo das máquinas que proporcionaria prever um possível enguiço e 

agir rápido para evitá-lo; trabalhando assim para diminuir o tempo de máquina parada e 

a consequente paralisação temporária da produção, que teria implicação imediata nos 

salários388. 

Portanto, apesar de ser esta uma seção mecanizada, baseada no funcionamento 

conjunto das máquinas, o trabalho manual ágil sobre a matéria-prima que se partia era 

fundamental. Leite Lopes argumenta que o aspecto da habilidade manual tinha seu tipo-

ideal inspirado na profissão de “passadeira de rombo”. O trabalho manual era aplicado 

quando deveria ocorrer a conexão dos fios, em interrupções da produção, pois tal 

atividade era requisitada em caso de máquinas paradas com poucos fios partidos. O 

desenvolvimento da habilidade manual do tecelão baseava-se na profissão de 

                                                           
386WEID, Elisabeth von der; BASTOS, Ana Marta Rodrigues, op cit, p. 210. 
387RIBEIRO, Maria Alice Rosa, op cit, p. 104. 
388LOPES, José Sérgio Leite. A tecelagem dos conflitos de classe na Cidade das Chaminés. São Paulo, 
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“passadeira”, pois esta tinha como atribuição cuidar das máquinas com muitos fios 

rompidos. Tarefa que exigia paciência e tempo, visto que consistia em desembaraçar, 

emendar e conectar fios partidos na máquina389. 

Após a fabricação do tecido na seção de tecelagem, o produto era levado para a 

sala de inspeção, onde era limpo e revistado para a verificação de sua qualidade. Com o 

pano cru finalizado, a terceira etapa da produção era o beneficiamento que compreendia 

as seções de “bordados, mercerização, alvejamento, tintura do pano, estamparia, 

vaporização, flanela, facas, engomação e acabamento”390. 

Tais seções se dedicavam ao melhoramento e finalização do tecido produzido. 

Entre as atribuições dessa etapa constavam queimar os “pelinhos” sobressalentes, dar 

brilho ao produto, tingir, testar a firmeza das cores, retirar o excesso de substâncias 

químicas e fiapos das emendas dos fios e produzir tecidos de diferentes tipos e texturas. 

As atribuições nessas seções exigiam força física, movimentação constante, resistência, 

possível emanação de substâncias tóxicas, o que implicava riscos de intoxicação e 

queimaduras391.  

Com algumas diferenças em relação ao número de seções do processo de 

fabricação de tecidos, grosso modo, essas eram as unidades básicas das fábricas têxteis. 

Torna-se possível notar que tal sistema produtivo era, em sua maior parte, mecanizado e 

por conta disso, muitas funções consistiam em acompanhar a execução da máquina em 

funcionamento e interferir caso algo fugisse ao procedimento padrão. Segundo Michelle 

Perrot, a mecanização coloca o trabalho feminino em um duplo problema: o das 

mulheres serem alocadas em funções de trabalho desqualificado, manuseando máquinas 

consideradas mais simples, com salários menores; e o problema da concentração, sendo 

alocadas, consideravelmente, em algumas seções e não ocupando outras392, como 

veremos mais detalhadamente quando analisarmos a divisão sexual do trabalho. 

Em relação ao ambiente de trabalho das seções, Alzira Luísa Gomes, que 

trabalhava na fiação da Fábrica Alliança, uma das seções com maior concentração de 

mão de obra, abordou um pouco das condições de tal espaço de trabalho: 
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[Entrevistadora] A sala era clara? 
[Entrevistada] Era. 
[Entrevistadora] Ventilada? 
[Entrevistada] Bom, abafado era, porque você vê: máquina trabalhando com 
aqueles motores, esquentava. Aquele azeite que entorna, aquela poeira! 
Calor! Nesse tempo era horrível393. 

Além do calor das salas, Alzira apresentou como elementos que dificultavam o 

trabalho, os detritos da produção, tais como, um líquido que escorria, chamado por ela 

de “azeite”; e poeira, possivelmente, partículas de algodão. Questionada sobre as seções 

de maior interesse dos/as trabalhadores/as, a ex-operária relacionou a maior procura 

pela seção ao ambiente de trabalho, além disso, destacou a questão da “capacidade da 

pessoa”: 

Dependia também da capacidade da pessoa. Porque era mais difícil. Muita 
gente gostava de lugar mais limpo. Por exemplo, a fiação. A fiação, onde eu 
trabalhava, ela não era ruim, mas era assim... de mais poeira, ta 
compreendendo? Já c’os os teares é menos: as máquinas são pequenininhas, 
fazendo a fazenda. Os “teares” é onde faz fazenda, pra depois fazer o [x] 
repassar. Ia pra estampar, pras engomdeiras...394 

Ao ressaltar a “capacidade da pessoa”, Alzira poderia estar se referindo ao 

tempo de aprendizagem na fábrica e as habilidades adquiridas na prática da atividade, 

que permitiriam aos melhores adaptados executarem funções consideradas mais difíceis. 

Ao que parece, estes poderiam escolher as seções que prefeririam trabalhar e, segundo 

consta, as mais escolhidas eram as que apresentavam um “lugar mais limpo”, ou seja, 

com menos detritos de matérias-primas, menor quantidade de partículas de algodão no 

ar, sem líquidos que escorriam no chão, etc. 

Deve-se levar em consideração que a adaptação à organização do trabalho 

fabril exigiu tempo e mecanismos específicos para desenvolver nos/as trabalhadores/as 

o zelo pelo patrimônio fabril, o apreço ao trabalho na fábrica e a estima aos benefícios 

que esta poderia oferecer. Medidas de disciplinamento como pagamentos de multas 

foram pensadas como uma forma de punir quem não estivesse adequado à organização 

do trabalho ou burlasse o regramento do estabelecimento. Contudo, tal imposição 

confrontou-se com a resistência dos/as trabalhadores/as. 

Determinadas mudanças no processo de organização do trabalho, ao qual os/as 

operários/as já estavam habituados, poderiam não ser bem recebidas por eles/as e tais 
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modificações confrontavam-se com o ímpeto de preservação das condições favoráveis 

por parte do operariado. A implantação de medidas que eram sentidas pelos/as 

operários/as como perda de direitos costumeiros conquistados no trabalho poderia ter 

como reação um movimento grevista. Nessa perspectiva, entre outros motivos, entraram 

em greve os/as trabalhadores/as da Fábrica Confiança procurando reivindicar a 

suspensão das multas de 10% sobre o valor do pano em caso de dano ao produto. Das 

reivindicações propostas pelos/as grevistas, constando além desta, a demissão do diretor 

gerente Manuel Orosco e do mestre Alfredo Mattos, apenas a pauta relativa às multas 

foi atendida pela diretoria do estabelecimento.  

Segundo notícia publicada no Jornal do Brasil, o movimento paredista se deu 

porque antes da implantação das multas, o procedimento permitido pela direção da 

fábrica era de que, durante o processo de produção de tecidos, caso as peças de pano 

sofressem danos, os/as operários/as poderiam levar esse pedaço de pano para casa. 

Sendo possuidores/as desse produto, eles/as poderiam vendê-lo a um preço reduzido. 

No entanto, os dirigentes da fábrica começaram a perceber um considerável aumento no 

número de peças danificadas durante a produção e, após sindicância, chegaram à 

conclusão de que alguns operários estariam estragando algumas peças de propósito para 

vendê-los e conseguir dinheiro395. 

Por conta de tal comportamento de alguns operários, o gerente resolveu multar 

em 10% sobre o valor da fazenda o/a operário/a que danificasse o produto. Assim, 

entrando em greve para reverter esta imposição, em 10 de novembro de 1901, os/as 

trabalhadores/as grevistas enfraqueceram significativamente a produção, pois apenas 

um número reduzido compareceu às fábricas da Companhia Confiança:  

Fabrica n.1 – Batedores 7, cardas 9, passadores 8, maçaroqueiros 25, fiação 
61, carreteis 18, urdideiras 3, engommação 6, remmetedores 6, tecelões 16, 
total 162 operarios.  
Fabrica n. 2 – Batedores 6, cardas 8, passadores 7, maçaroqueiros 30, fiação 
62, carreteis 15, urdideiros 2, engommação 5, remettedores 4, tecelões 34, 
total 173396. 

A direção da Confiança tratou logo de estabelecer um acordo com os grevistas 

e, inclusive, um de seus diretores, José Maria da Cunha Vasco foi buscar o apoio do 

chefe de polícia para que garantisse o retorno ao trabalho. No dia seguinte, o retorno ao 

                                                           
395Jornal do Brasil. 11/11/1901. 
396Jornal do Brasil. 11/11/1901. 



163 

 

trabalho ocorreu de forma tranquila, sem que a força policial entrasse em conflito com 

os/as operários/as397. Apesar de não terem todas as suas reivindicações atendidas, 

os/asgrevistas conseguiram a suspensão das multas, que acarretariam um ônus aos 

salários já considerados baixos. 

Margareth Rago entende que as lutas “miúdas e diárias” do proletariado, 

expressas na forma de roubo de peças, destruição de máquinas, boicote, podem 

representar contestação ao modelo patronal de organização da produção398. Assim, se 

entendemos que o dano proposital a uma peça para conseguir dinheiro com sua venda 

também pode ser considerado uma atitude de resistência à organização da produção, 

torna-se interessante perceber que a greve para suspender o estabelecimento de multas 

pode ser compreendida como uma estratégia para garantir a permanência de um direito 

conquistado, ou seja, a possibilidade de levar a peça danificada para casa sem custo.  

A disciplina no processo de trabalho procurava ser alcançada por meio da 

vigilância constante em todas as seções da fábrica. Para isso, eram empregados mestres, 

contramestres e chefes de seção, que, além de executarem outras funções, tinham como 

intuito zelar pela ordem no trabalho. Os corpos dos executantes do trabalho fabril 

estavam claramente delimitados em um espaço e em uma função determinados. Mirta 

Zaida Lobato argumenta que o controle e o disciplinamento dos/as trabalhadores/as se 

apoiavam em dois pilares fundamentais: a organização espacial e do trabalho, e o 

sistema de penalidades. Nesse sentido, a implementação de multas era uma das formas 

de punição empregadas na indústria por conta de má execução do trabalho ou 

comportamento considerado inadequado. Além das multas, as penalidades podiam 

variar de sanções, suspensões temporárias, até demissões e inclusões em listas negras. 

Segundo a autora, o fantasma da demissão foi o maior antídoto contra comportamentos 

considerados inapropriados no trabalho, como, embriaguez, roubo de peças, protestos, 

etc399. 

No tocante à Fábrica Cruzeiro, analisando os “cartões históricos” (fichas sobre o 

histórico dos operários) do estabelecimento, Elisabeth von der Weid e Ana Marta 
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Rodrigues Bastos elencaram 53 motivos de punição400. A partir disso, dividimos essas 

condutas passíveis de correção em três grupos: comportamento inapropriado em relação 

ao processo de trabalho; comportamento inadequado entre operários/as e demais 

ocupantes da hierarquia fabril; e comportamento pessoal impróprio. 

Em relação ao 1º grupo, podemos destacar que eram punidos/as os/as 

operários/as que erravam na metragem, faltavam ao serão, furtavam pano ou qualquer 

material da fábrica, estragavam pano ou fio, não faziam a limpeza da fábrica ou da 

máquina, mexiam em alguma máquina sem permissão, andavam correndo com o carro 

da seção, abandonavam o posto de trabalho para conversar, brincadeiras no serviço, 

demorar na privada, dormiam no ambiente de trabalho, etc. Percebemos nesse item que 

operários/as que tentassem burlar o processo de trabalho e/ou tirar proveito deste, e 

também os/as que procurassem se distrair durante o serviço poderiam ser penalizado/as. 

No 2º grupo, podemos alocar as situações de desobediência às ordens; “brigas”; 

“falta de respeito às operárias”, por dizer-lhes palavras imorais quando passavam para o 

almoço, por atentarem contra a ordem e a moralidade; “agressão ao chefe”; namorar no 

serviço, etc. Verificamos nesse grupo que eram passíveis de penalidades os atos que 

fossem de encontro com as noções de moralidade vigentes e a preocupação em zelar por 

um ambiente respeitável de trabalho para as mulheres, longe das “investidas” de seus 

companheiros de trabalho, e até o namoro na fábrica era punido. Eram punidos também 

os conflitos exprimissem noções de masculinidades entre companheiros de trabalho 

e/ou entre diferentes ocupantes da hierarquia fabril. 

Entre os comportamentos que fazem parte do 3º grupo, podemos mencionar ser 

“malandro”, “vadio”, “preguiçoso”; “ser grevista”; “ser agitador”; “ser desonesto”, 

“mentiroso”; jogar carta, bancar jogo do bicho; andar armado; estar embriagado; 

frequentar a União dos Operários em Fábricas de Tecidos; fazer constantes reclamações, 

etc. Nesse item agrupamos comportamentos que poderiam ser considerados parte das 

lutas “miúdas e diárias”, desajuste à lógica do trabalho, iniciativas de fazer parte de uma 

associação operária (que não fosse a AOAF) e lutar por melhores condições de trabalho, 

ou seja, toda a conduta que fugia à idéia de trabalhador/a que seguia à ordem 

estabelecida era punida. 
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Na Fábrica Alliança, a vigilância também era implementada na tentativa de que 

os/as operários/as ocupassem todo o seu tempo envolvidos com a produção. Nesse 

sentido, conversas entre os/as trabalhadores/as e outras distrações eram punidas com 

sermões ou outras formas de disciplinamento. O ex-operário Antonio Pacheco, que 

trabalhou no estabelecimento a partir de 1922, abordou a relação contramestre e 

operário/a na dinâmica da vigilância:  

[Entrevistadora] Quem tomava conta da disciplina? 
[Entrevistado] Tomava conta? 
[Entrevistadora] É assim: ficava tomando conta da seção, vocês não podem 
conversar, não pode fazer isso, quem é alguém? 
[Entrevistado] Conversar, as moças conversavam, não é? Mas trabalhando. 
Escondido do contramestre. O contramestre é que mandava naquela seção 
toda. 
[...] 
[Entrevistadora] E as conversas [...] não podia parar a máquina, não é? 
[Entrevistado] Quando o homem viesse, as mulheres paravam de conversar. 
É porque ele era tinhoso401. 

 

É interessante observar que Antonio relacionava a conversa durante o trabalho a 

um hábito das mulheres. Na breve passagem em que ele fala sobre as conversas 

escondidas do contramestre, os operários pareciam não partilhar de tal forma de 

sociabilidade durante o trabalho. Com um estudo que procura analisar as relações de 

gênero nas fábricas de tecidos de Medellín, Ann Farnsworth-Alvear também percebeu a 

importância da conversa durante o tempo de trabalho para a construção da sociabilidade 

entre as trabalhadoras. Segundo as operárias aposentadas que entrevistou, conversar era 

algo normal, e até mesmo, um comportamento legítimo, apesar de infringir a norma402.  

Farnsworth-Alvear ressalta que controlar as trocas verbais entre 

companheiros/as de trabalho era a forma mais óbvia de regular a sociabilidade, com o 

intuito de tanto garantir que as interações no ambiente de trabalho obedecessem aos 

padrões de moralidade burgueses quanto limitar as horas de trabalho às atividades da 

produção403. Alzira Luísa Gomes, reconhecendo que o hábito de conversar era 

costumeiro, chamou atenção para o que considerava ser um “abuso” na conversa: 

[Entrevistadora] Vocês conversavam? Era permitido? 
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[Entrevistada] Não! Bom, a gente sempre dava uma escapula, né? Mas não 
abusando. 
[Entrevistadora] E o que eles falavam quando viam vocês conversando? 
[Entrevistada] Às vezes quando era demais – porque tinha gente que era 
abusada – eles passavam um carão sim.  Às vezes tinha colega lá que ia 
conversar e a máquina e a máquina toda... A gente chamava “fazer sorvete”, 
porque aquelas maçaroca aí, sabe comé? A gente chamava: “a máquina ta 
cheia de sorvete!” E ela tava conversando! Ele tinha de achar ruim. Ele dava 
aquela bronca!404 

Segundo Alzira, o limite entre escapar à regra de forma partilhada por todos e 

abusar era abandonar a máquina e gerar consequências na produção. Assim, para alertar 

as pessoas “abusadas” que perdiam a noção do tempo na conversa, abandonavam a 

máquina e poderiam ser pegas pelo contramestre, as operárias criaram um código – 

“fazer sorvete”. A comunicação compartilhada entre as operárias, que deveria alertar 

para o retorno ao trabalho sob risco de sermão do contramestre, revela traços de uma 

“cultura fabril”, tal como apontado por José Sergio Leite Lopes ao retratar as 

brincadeiras e os apelidos partilhados pelos operários como uma “’segunda natureza’ da 

própria fábrica405. 

A respeito de pagamento de multas, Alzira afirmou que não sabia ao certo, mas 

ouvia sobre tal penalidade na seção de tecelagem: 

[Entrevistadora] Existia multa por atraso, falta? 
[Entrevistada] Não. Eu escutava dizer... Eu escutava, mas não sei, porque eu 
nunca fui lá – que nos teares, quando estragava a peça, que a pessoa é que 
pagava. Agora, quanto é que eu não sei406. 

Vale lembrar que tal motivo para penalidade teve como reação uma greve 

quando tentou ser implantado na Fábrica Confiança no início do século XX. A ex-

operária não afirma com certeza, apenas alega que havia comentários e rumores de que 

na Alliança o dano à peça na seção de tecelagem era punido com multa, prática esta que 

exigia mais cuidado do/a operário/a no trato com o material e que tentava coibir a 

destruição proposital de peças. 

Havia casos também em que a forma de disciplinamento era mais rígida do que 

um habitual sermão e passava à margem de penalidades como pagamento de multas. Em 

certos casos, a reação a uma transgressão da regra seria uma punição imediata e que 

serviria de exemplo aos demais. Valentina Lopes Mendes, também ex-operária da 
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Fábrica Alliança, lembrava da punição imposta por um senhor quando as operárias 

demoravam tempo demais no banheiro: 

[Entrevistadora] Quando vocês conversavam escondido ou ficavam muito 
tempo no banheiro tinha muita gente que contava? 
[Entrevistada] Tinha. No banheiro, então, tinha um senhor que tomava conta. 
Então muitas que tinham um fio ruim para trabalhar, que arrebentava muito, 
iam para o banheiro, ficavam um pouquinho no banheiro das mulheres; 
então, era um senhor, ele era português, então ele ligava aquela caçamba de 
20 kg de água e jogava água mesmo nos pés407.  

Valentina não deixa claro se o senhor que jogava água nos pés das operárias no 

banheiro era um mestre, contramestre, operário que queria agradar seus superiores ou 

uma espécie de fiscal que tinha como função zelar pela ordem na fábrica. Mas é 

importante observar que tal forma de atitude punitiva com o intuito de humilhar quem 

não seguisse as regras era uma maneira de castigar uma para que as demais operárias 

não repetissem o “comportamento inadequado” com receio de passarem pela mesma 

humilhação. 

Devemos atentar para o fato de que os mecanismos de disciplinamento em 

contraposição a não adequação e a não incorporação imediata das regras do regime 

fabril pelos/as operários/as, criava condições para o que José Sérgio Leite Lopes 

denominou de “microfísica da resistência”, que se expressava desde atitudes reativas à 

disciplina até a ressignificação das difíceis condições de trabalho nas fábricas408. 

Ann Farnsworth-Alvear destaca que os/as operários/as têxteis ao conversar e ao 

questionar as normas, combateram as bases da disciplina industrial. Com tal postura, 

eles/as recusaram a ideia de que o tempo pago deveria ser sempre tempo trabalhado, no 

qual eles deveriam estar em silêncio próximos às máquinas. Seus próprios padrões de 

sociabilidade criaram laços de solidariedade. A autora salienta que se, por um lado, a 

convivência entre os trabalhadores desafiou a ordem industrial, por outro, gerou 

inimizades, conflitos e, para as mulheres, impôs restrições normativas409. 

Utilizando como exemplos os motivos de punições da Fábrica Cruzeiro e os 

mecanismos de disciplinamento empregados na Fábrica Alliança, podemos perceber que 

os estabelecimentos têxteis procuraram implementar formas, seja por meio da 
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vigilância, seja através das penalidades, de reter o máximo possível sua mão-de-obra na 

execução do processo de trabalho e controlar seus modos de atuação e de reivindicação 

de melhores condições de trabalho. Contudo, como exemplificamos no caso da greve da 

Fábrica Confiança, se houve vigilância e regramento, também houve resistência e 

formas de burlar as imposições das companhias. O conflito controle x resistência foi 

delineando as relações entre patrões e operários/as e redefinindo as condições de 

trabalho e as formas empregadas pelos industriais para manter sua força de trabalho nas 

fábricas. 

Dentre os métodos de punição, a demissão e a colocação de nomes em listas 

negras eram, provavelmente, as formas mais temidas entre os/as trabalhadores/as, pois 

os/as privavam de seus meios de subsistência e dificultavam sua reincorporação ao 

mercado de trabalho. Nas Circulares do Centro Industrial de Fiação e Tecelagem do 

Algodão, publicações nas quais constavam informações de interesses dos industriais 

associados, entre os anos de 1928 e 1930 foram encontrados 61 casos de demissões 

ocorridas em três companhias aqui analisadas, a Companhia América Fabril (já com a 

incorporação da Companhia Carioca), a Companhia Progresso Industrial do Brasil e 

Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado. Com o intuito de impossibilitar que tais 

demitidos/as conseguissem emprego nas demais companhias associadas ao centro, eram 

informados os motivos das demissões. 

Das 61 demissões, 26 ocorreram na Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado, 

24 na Companhia Progresso Industrial e 11 na América Fabril. Do total de demitidos, 

50 eram homens, 10, mulheres e de um demitido de nome Alcides da Silva não foi 

possível identificar o sexo410.  

Nos casos de demissões de operárias, foram alegados como motivos: furto de 

fios de seda, recebimento de dinheiro de pano que não fabricou, agressão a uma 

companheira de seção e comportamento inconveniente na saída, furto de pano, 

indisciplina, tentativa de furto e 4 casos ocorridos na Fábrica Corcovado de co-

participação na agressão a um contramestre de teares e danos materiais causados no 

gabinete do mestre. A pequena amostra aqui apresentada já nos permite questionar 

interpretações que representavam as mulheres trabalhadoras como submissas e 
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conformadas. Margareth Rago argumenta que o discurso operário masculino definia-as 

simbolicamente como “sexo frágil”, física e moralmente, e atribuía o direito de 

liderança sobre as mulheres a sua falta de combatividade que caracterizaria a “natureza 

feminina”411. Seguindo essa linha, o operário Cecilio Machado, ao defender que as 

mulheres deveriam se ausentar do trabalho nas fábricas para que os homens pudessem 

reagir contra as explorações, afirmou que: 

A especulação é tão grande por parte desses senhores industriaes, que dão 
preferência ao trabalho das mulheres e não querem o dos homens, 
principalmente nos teares, porque estas se sujeitam mais aos preços por que 
elles pagam o trabalho e um só protesto não sahe dos labios dessas 
infelizes412. 

Machado atribuía a preferência por empregar mulheres, principalmente nos 

teares, a uma subordinação por parte delas aos baixos salários e a uma passividade em 

relação às explorações. Assim, esses casos de demissões de operárias que tomaram 

atitude de indisciplina, participaram da agressão a um contramestre e furtaram panos e 

fios para vendê-los e conseguir um dinheiro extra nos permitem refletir acerca dos 

modos de atuação de operárias têxteis frente às explorações a que estavam submetidas, 

visto que torna-se possível afirmar que elas também praticavam lutas “miúdas e 

diárias”, bem como, nos possibilita questionar as representações de “passividade” 

atribuídas à “natureza feminina”. 

Em relação ao caso em que 4 operárias e 1 operário foram acusados de co-

participação na agressão a um contramestre e 3 operários apontados como os autores, os 

jornais O Paiz e Diario Carioca registraram o ocorrido. Segundo informaram, o 

contramestre Antonio José Ferreira, conhecido como “Lapa”, distribuiu tarefas aos 

operários na manhã de 4 de fevereiro de 1930 na Fábrica Corcovado. Insatisfeito com a 

divisão estabelecida por “Lapa”, o tecelão José Barbosa foi até seu gabinete fazer uma 

reclamação. Segundo o contramestre, o tecelão solicitara trabalhar com 2 teares, por 

considerar que acarretaria em prejuízo aos demais operários, “Lapa” recusou-se a 

atende-lo. José Barbosa, então, teria iniciado uma discussão. Ao perceber que seu irmão 

poderia ser vítima de uma agressão, Theodoro Barbosa da Silva, brasileiro, 25 anos, 

solteiro, tecelão, correu em defesa de José Barbosa e deu um soco em uma das vidraças, 

ficando ferido no braço direto. Os outros operários também participaram do incidente. 
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Após a chegada da polícia, corria no local a versão de que o contramestre possuía uma 

navalha e teria sido ele quem feriu Theodoro413. 

Torna-se interessante destacar que nenhum dos dois veículos de comunicação 

noticiou a participação de operárias no incidente. Mas, devido às Circulares do CIFTA 

foi possível descobrir que Deolinda Barbosa Fernandes, Deolinda Peres Barbosa, 

Othilia Barbosa de Freitas e Maria Barbosa de Freitas, possivelmente, parentes dos 

tecelões José e Theodoro Barbosa, também se envolveram no episódio violento e foram, 

por isso, demitidas como co-participantes414. 

É relevante refletir acerca da participação das operárias no incidente, pois se 

para homens e mulheres a briga no ambiente de trabalho representava uma violação às 

normas disciplinares e poderia resultar em demissões, para as mulheres, em particular, 

brigar também representava uma transgressão aos padrões de gênero, visto que raiva e 

força não estavam relacionadas às imagens de feminilidade415. 

No tocante aos motivos de demissões de operários, podemos ressaltar como os 

principais: furto de panos e fazendas, comportamentos incompatíveis com a ordem do 

trabalho (indisciplina, insubordinação, indesejável), por ser comunista, recebimento de 

dinheiro por pano que não fabricou e práticas para conseguir vantagens sobre a 

produção416. É interessante atentarmos para estes dois últimos itens com o intuito de 

perceber os mecanismos utilizados pelos operários para aumentar seus rendimentos. 

Em 09 de julho de 1928, os operários Pedro Lemos e Ricardo Destri, ambos 

brasileiros, com 23 e 30 anos, respectivamente, foram demitidos da Companhia 

Progresso Industrial por viciarem a escrita da sala de panos. No mesmo informe, a 

companhia registrou as demissões de Aristides Passos, Satyro Medeiros, Manoel 

Ramalho, Hilario Barboza, Maria pereira, Gentil Penagé e Francisco Sayão por 

receberem remuneração correspondente a pano que eles não fabricaram. Em 04 de 

setembro de 1929, a mesma companhia registrou as demissões dos operários Waldemar 
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de Souza e Antonio Nascimento por trocarem as rodas dos teares para aumentar a 

produção em benefício próprio417.  

Percebemos então que em virtude de ser o setor têxtil um dos ramos que 

pagavam as menores remunerações, alguns operários decidiram aumentar seus 

vencimentos burlando o processo produtivo em benefício próprio. Essas podem ser 

compreendidas como tentativas de angariar melhores remunerações por dentro das 

fábricas e sem a paralisação do trabalho. É certo que ao serem descobertos os operários 

que executavam tais práticas eram punidos com a demissão, no entanto, até serem pegos 

os “burladores do processo produtivo” conseguiam receber um pouco mais do que a 

companhia pagava para as atividades que eles executavam. 

Do total de casos de demissões, 28 apresentam as idades dos dispensados. Com 

idades que variam de 14 a 57 anos, pudemos identificar apenas dois menores nessa 

amostra: Atayde Stefani, branco, brasileiro, 14 anos, que trabalhava na seção de 

tinturaria, demitido por furto de pano; e Maria de Oliveira, de 17 anos, natural de 

Pernambuco, dispensada por tentativa de furto418. 

Merece destaque também que em 20 de novembro de 1929, 5 operários da 

Fábrica Carioca, de propriedade da Companhia América Fabril foram demitidos por 

indicação do chefe de polícia por serem comunistas. Nesse ano, o Partido Comunista do 

Brasil (PCB) se encontrava em legalidade, mas havia sido fechado e atuado na 

ilegalidade por 4 anos durante o governo Epitáfio Pessoa (1922-1926). No entanto, a 

aprovação da chamada Lei Celerada, em 12 de agosto de 1927, representou mais uma 

estratégia na tentativa de por fim à atuação legal do partido. Tal lei tornava 

inafiançáveis os crimes inscritos no Decreto nº 162, de 12 de dezembro de 1890, tais 

como, desviar operários e trabalhadores do ambiente de trabalho por meio de ameaças e 

constrangimentos; e causar ou provocar suspensão do trabalho para impor aumento de 

salário ou redução de jornada419.  
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Assim, as autoridades utilizaram o discurso anticomunista para colocar em 

prática as medidas repressivas da Lei Celerada. Com isso, diversos operários 

considerados comunistas foram demitidos por indicação de autoridades policiais, como 

foi o caso de Celestino de Mello (brasileiro, tecelão); Francisco Coelho (português, 

tecelão); Albano Tavares (português, tecelão); Francisco de Almeida (português, 

contramestre) e Joaquim Amarante (brasileiro, massaroqueiro)420. Vale ressaltar, como 

aponta Ana Paula Palamartchuk que “comunista”, entre os anos 1920 e 1930, não fazia 

referência apenas aos membros do PCB, mas era uma designação que expressava uma 

concepção socialmente partilhada que atribuía o termo a qualquer indivíduo crítico ao 

capitalismo e ao governo421. Nesse sentido, esses operários poderiam não ser, 

necessariamente, membros do PCB, mas grevistas, “agitadores” de paralisações da 

produção, críticos das condições de trabalho e dos patrões, etc; perfis estes que os 

enquadrava entre quem poderia ser criminalizado pela Lei Celerada. 

A partir da melhor compreensão acerca do processo de produção de tecidos, 

tornou-se possível perceber os modos de atuação de operários/as no interior das fábricas 

têxteis na tentativa de alcançarem melhores condições de trabalho. Tais 

estabelecimentos além de oferecerem duras condições de trabalho, ainda apresentavam 

circunstâncias insalubres que dificultavam o bom desempenho das tarefas. A respeito 

dos ambientes de trabalho das principais fábricas de tecidos do Distrito Federal foi 

publicado no jornal A Epoca: 

As fabricas de tecidos são, em sua maioria, abafadas, sem ar nem hygiene e 
conservam-se fechadas em horas de trabalho impedindo, assim, a entrada do 
ar e a sahida do pó que muito offende a saude dos que nellas trabalham. 
A fabrica da “Confiança” em Villa Isabel (a fabrica velha especialmente) é 
uma das mais escuras, só tendo a pequena secção dos teares grandes 
(enfestados) com mais alguma claridade e ar do que as outras secções, porém, 
mais perigosas do que as demais dependencias, devido aos saltos das 
lançadeiras dos teares alli montados. 
A fabrica “Cruzeiro” em Andarahy Grande é uma das que maiores perigos 
offerece aos seus operarios, devido a sua construcção ter sido em um logar 
pantanoso, e baixo, e ser pouco arejada, e que durante o verão os seus 
operarios mal supportam o calor abrazador que nella se sente, quando começa 
o trabalho, em tempo de verão422.  
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É importante mencionar que tal crítica foi publicada em um jornal operário e 

que tinha o intuito de chamar atenção para as condições de trabalho dos/as operários/as 

têxteis. Nesse sentido, o articulista ressalta que as fábricas de tecidos eram locais de 

trabalho onde o ar não circulava, os detritos de matéria-prima não saíam e a falta de 

higiene se fazia presente. Entre as que apresentavam situação mais crítica, segundo o 

artigo veiculado em 1913, mereceram destaque a Fábrica de Tecidos Confiança e a 

Fábrica Cruzeiro, por conta das condições insalubres oferecidas aos/às operários/as, 

como, falta de iluminação, máquinas danificadas que poderiam causar acidentes e 

ambiente abafadiço. 

Por conta disso, as próprias condições oriundas do processo produtivo e os 

ambientes insalubres das fábricas de tecidos eram fatores importantes para os acidentes 

ocorridos no trabalho. Assim, analisaremos elementos que propiciavam os acidentes de 

trabalho, bem como, questões relativas ao processo produtivo que foram pautas de 

reivindicação dos/as operários/as. 

 

3.2 Outros desdobramentos do processo produtivo: relação operário/a - 

máquina 

[Entrevistada] [...] Era uma máquina, mas era assim: do lado de cá e do lado 
de lá. Então era só aquele meu; do outro lado tá a outra. Depois aí, conforme 
a gente tava habituada, a gente ia pegando dois lados! Eu cheguei a pegar três 
lados. Era uma máquina inteira e mais um pedaço da outra. Então nessa 
mudança que a gente pegava, era pra gente ficar uma semana, e na outra 
receber.  
[...] 
[Entrevistadora] A máquina era alta? 
[Entrevistada] Alta! Às vezes eu tinha que trepar, passar uma perna cá, outra 
lá... ia lá em cima para apanhar a massaroca. Porque eu sou pequenininha, 
né? Naquele tempo ainda era pior! Alta sim423. 

No fragmento, a ex-operária Alzira Luísa Gomes aborda aspectos de sua relação 

com a máquina de fiar e como sua adaptação à tarefa executada e seu desenvolvimento 

na fábrica estavam atrelados ao número de máquinas que cada operário/a poderia 

controlar. Alzira fala também que durante uma semana com uma parte a mais da 

máquina, o/a operário/a fazia o trabalho extra sem receber o aumento até que adquirisse 

experiência e se firmasse com a nova quantidade de trabalho. Torna-se importante 

                                                           
423Entrevista com Alzira Luísa Gomes. Coleção Bairro Fábrica. AMORJ. 1987. 



174 

 

ressaltar ainda a periculosidade dessas máquinas, a ex-operária conta que havia 

situações em que tinha que subir no equipamento para pegar a maçaroca.  

Nesse sentido, para além de pensarmos o processo de produção de tecidos, com 

suas regras de disciplinamento e as resistências às tentativas de limitação dos 

comportamentos e das formas de atuação dos/as operários/as, apresenta-se também 

como preocupação refletir acerca dos desdobramentos desse processo produtivo, ou 

seja, as consequências oriundas da relação que o/a operário/a mantinha com a máquina, 

que podiam assumir caráter de resistência a determinadas peças, resultar em acidentes, 

gerar doenças, etc. Assim, procuraremos pensar os embates, os conflitos e as 

implicações do processo de fabricação de tecidos na relação com o/a operário/a. 

 

3.2.1 Acidentes de trabalho 

Nas fábricas de tecidos, além das chamadas doenças profissionais, ocasionadas 

em virtude do exercício da atividade industrial, os/as trabalhadores/as ainda estavam 

sujeitos às consequências da falta de medidas destinadas à preservação da saúde da 

força de trabalho e à prevenção de acidentes. 

Em um estudo baseado, sobretudo, nos boletins do Departamento Estadual do 

Trabalho, Esmeralda Blanco de Moura destaca as principais causas de acidentes de 

trabalho em fábricas de São Paulo entre os anos 1890 a 1919. Moura ressalta que, além 

das condições de trabalho enfrentadas pelos/as operários/as, com longas jornadas de 

trabalho, insalubridade do ambiente industrial, e, muitas vezes, ausência de descanso 

semanal, em 1913, o órgão definia como principal causador de acidentes no trabalho 

industrial a ausência quase total de equipamentos de proteção. No ano anterior, o 

Departamento declarava que muitos acidentes poderiam ser evitados caso uma tela fosse 

colocada ao redor das máquinas e das correias transmissoras de força, visto que as 

fábricas ainda não incorporavam medidas preventivas para reduzir acidentes424. 

No tocanteàs fábricas de tecidos aqui analisadas, é possível afirmar que uma das 

principais causas de acidentes também era a falta de proteção do maquinário e o seu 
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mau funcionamento. Dentre os acidentes ocorridos nesses estabelecimentos têxteis, 

destacamos: 

Com um braço fracturado um operario 
Manuel Rodrigues, operário da Fabrica de Tecidos Alliança, nas Laranjeiras, 
ante-hontem, á tarde, foi alcançado por uma polia [roda para correia 
transmissora de movimento], ficando com o braço esquerdo fracturado. 
Manuel, que tem 32 annos, é casado e morador á rua Cardoso Junior, foi 
socorrido na Assistencia, recolhendo-se de pois á sua residencia425. 

Na fabrica de Tecidos Corcovado verificou-se hontem um desastre funesto 
para o operario James Hathaway. 
Trabalhava elle em um tear, quando um dos pistons saltou do logar, caindo-
lhe sobre o braço esquerdo, fracturando-o. 
O ferido foi recolhido ao Hospital dos Inglezes, depois de medicado na 
Assistencia426. 

Percebemos que durante o processo de produção de tecidos, os/as operários/as 

deveriam permanecer próximos/as às máquinas para verificar seu funcionamento e se o 

fio não havia se rompido. Assim, exercendo suas funções, Manuel Rodrigues e James 

Hathaway foram atingidos por peças de máquinas que se soltaram, ou seja, por mau 

funcionamento destas.  

No primeiro caso, o operário da Fábrica Alliança, fora atingido por uma polia 

que se soltara de uma máquina e que fraturara seu braço esquerdo. Após ser medicado e 

levado para casa, Manuel, provavelmente, se ausentaria do trabalho para recuperação. O 

segundo caso ocorreu de forma semelhante ao primeiro, o operário da Fábrica 

Corcovado, James Hathaway, trabalhando em um tear, também fraturou o braço 

esquerdo por conta de uma peça que se soltara. Contudo, este é o único caso dos aqui 

apresentados em que, depois de medicado pela Assistência, o acidentado foi levado para 

receber maiores cuidados no Hospital dos Inglezes. Em virtude de seu nome e 

sobrenome e por ter sido encaminhado para tal hospital, é possível auferir que o 

operário acidentado era inglês e que os trabalhadores dessa nacionalidade recebiam 

cuidados médicos em uma unidade hospitalar diferente dos demais, visto que os/as 

outros/as acidentados/as (como o do caso anterior e o dos próximos) foram transferidos 

para a Santa Casa. 
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Havia casos também em que o manuseio da máquina deveria atrair a máxima 

atenção, visto que ao mínimo descuido, em virtude da periculosidade do aparelho, as 

consequências poderiam ser drásticas:  

Bonifacio Ferreira, de côr branca de 50 annos de edade, viuvo, de 
nacionalidade portugueza, operário, foi ferido, hoje ás 6 horas da manhã na 
mão direita por uma machina de seccar pannos, na Fabrica de Tecidos 
Carioca. 
Bonifacio, depois de medicado pela Assistencia foi removido para a Santa 
Casa onde se acha em tratamento427. 

 
Assim, o operário português de 50 anos acidentou-se na execução de seu 

trabalho na Fábrica Carioca manuseando uma máquina de secar panos. Diferente dos 

dois casos anteriores, no qual os operários foram vítimas de peças que se soltaram, 

Bonifacio Ferreira feriu a mão direita por conta do risco da função que desempenhava.  

Evangelia Aravanis, em um artigo que procura analisar as condições de trabalho 

e a organização da produção fabril no Rio Grande do Sul entre 1889 e 1920, aponta 

como causas para os acidentes, além da falta de manutenção das máquinas, a falta de 

equipamentos de proteção corporal e a alta periculosidade das unidades fabris, com 

seções contendo produtos químicos que podiam explodir ou gerar queimaduras428. 

Como vimos, havia seções do processo produtivo de tecidos nas quais os/as 

operários/as lidavam com substâncias tóxicas, que implicavam riscos de intoxicação e 

queimaduras. Assim, enquanto trabalhava na seção de tintura de panos, o operário José 

de Carvalho Junior foi vítima de um desses “riscos” da função: 

Um operário com a perna esmagada 
Na fabrica de tecidos Confiança Industrial, á rua Souza Franco, occorreu 
hontem um facto lamentavel. 
O operario de José de Carvalho Junior trabalhava nas turbinas de pintura, 
quando uma dellas explodiu, queimando horrivelmente uma das pernas do 
infeliz, que ainda ficou esmagada, por ter sido colhida por um estilhaço. 
O infeliz operario foi socorrido promptamente pelo medico da fabrica, que 
teve de lhe amputar a perna, sendo, em seguida, removido para a Santa Casa. 
A administração da fabrica quiz occultar, o facto á policia do 16º districto, 
não a conseguindo, porém, por não poder enviar para o necroterio a perna 
amputada sem guia daquelle districto.  
Na delegacia, logo se soube do caso, foi aberto inquerito429.  

 
Além de sofrer uma forte queimadura em consequência da explosão da turbina 

de pintura, José de Carvalho Junior ainda teve sua perna esmagada. Após ser atendido 
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pelo médico da Fábrica Confiança, teve sua perna amputada e recebeu os demais 

cuidados na Santa Casa. A Gazeta de Noticias ainda chama a atenção para o fato que a 

administração, devido à gravidade do ocorrido, tentou não reportar o incidente às 

autoridades, porém sem a documentação necessária o membro amputado do operário 

José não poderia ser enviado para o necrotério. Ciente do episódio trágico, a delegacia 

do 16º distrito abriu inquérito para investigar o ocorrido na fábrica. 

Ainda refletindo acerca de causas de acidentes em fábricas, Esmeralda Blanco 

de Moura e Evangelia Aravanis também atentam para a imprudência na atribuição de 

tarefas desempenhadas por menores. Estes podiam ser alocados em seções com 

máquinas impróprias para sua idade, ocupações que envolviam graves riscos e perigos 

que, muitas vezes, exigiam demais dos/as pequenos/as operários/as430. Destacamos, 

então, alguns casos nesse sentido: 

Com um dedo esmagado – uma operaria 
Na Fabrica de Tecidos Alliança, nas Laranjeiras, hontem, a operaria Sadz, 
menor de 9 annos, foi colhida pela engrenagem de um tear, ficando com o 
dedo pollegar da mão direita esmagado. 
A referida menor, que é filha de Manuel Duarte, alli residente, foi socorrida 
na Assistencia, ficando em tratamento em sua propria casa431. 
 
Fracturou o braço 
A pequena Eulina, de 11 annos, operaria da fabrica de tecidos Alliança, nas 
Laranjeiras, filha de Augusto Vieira da Silva, lidando com um carrinho de 
mão, escorregou e caiu, ficando com o braço direito fracturado. 
Medicada pela Assistencia, recolheu-se á casa de seus pais, nos fundos da 
referida fabrica. 
A policia do 6º districto registrou o caso432. 
 
Colhida por um tear   
A operaria Virginia Fernandes, menor de 14 annos de edade, residente á rua 
das Laranjeiras, n. 396, hontem na Fabrica de Tecidos Alliança, foi victima 
de um accidente. 
Ao mover um tear, distrahiu-se e a engrenagem apanhou-lhe os dedos da mão 
direita, ferindo-os bastante. 
Transportada para a Assistencia, foi medicada, seguindo depois para a sua 
residencia. 
Do caso teve conhecimento a policia do 6º Districto433. 

Percebemos então que os três casos aqui apresentados ocorreram com operárias 

menores da Fábrica Alliança. Todas residiam próximas ao estabelecimento industrial, 

prováveis moradoras da vila operária da companhia, e, ao que parece, os pais de Sadz e 

Eulina também trabalhavam na Alliança. Nos casos de Virginia e Sadz, os acidentes 
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ocorreram no manuseio do tear, o que nos possibilita pensar na periculosidade dessa 

máquina, no período, e nos riscos a que essas menores eram expostas ao executar tarefas 

consideradas leves, mas, que, ao mínimo descuido, poderia ocasionar acidentes 

irreversíveis. A menor Eulina, por sua vez, fraturou seu braço ao escorregar 

manuseando um carrinho de mão. Como vimos, o próprio ambiente das fábricas têxteis 

dificultava a boa execução do trabalho, com seções quentes, úmidas, com partículas de 

algodão no ar; condições que podem ter propiciado o acidente da menor. 

É possível notar que, em tais espaços de trabalho, o/a trabalhador/a menor era 

alocado/a em funções que lhe exigiam responsabilidades e capacidades das quais a 

própria organização da sociedade presumiam que ele/a não possuía. Era esperado do/a 

menor um comportamento condizente com sua condição operário/a ou aprendiz nas 

fábricas de tecidos, condição esta em que lhe exigido um perfil de adulto. Assim, por 

estar no ambiente fabril na condição de mão de obra, o/a menor é investido de 

responsabilidade frente ao processo produtivo e, consequentemente, frente a situação de 

insegurança que acarreta em acidente434. 

Além dos acidentes provenientes da execução do processo produtivo, Esmeralda 

Blanco de Moura alerta, inclusive, para a distração e a brincadeira no espaço de trabalho 

que poderiam surgir em virtude das longas horas executando atividades nas fábricas e 

da vontade das crianças e menores de desentediarem-se com a obrigação do trabalho. 

Assim, Alberto Pires da Silva e Raphael Martins Cardal iniciaram uma brincadeira que 

não acabou bem: 

Que brincadeira 
Na Fabrica de Tecidos Alliança deu-se hontem um desastre, do qual foi 
victima um menor de 11 annos e responsavel o hespanhol Raphael Martins 
Cardal. 
Esse individuo estando a brincar com o menor Alberto Pires da Silva, como 
elle operario daquella fabrica e filho de Carlos Pires da Silva, residente no 
morro da Martha 17, o suspendeu no ar e deixando-o cahir, foi o menor bater 
com a cabeça em uma roda de uma das machinas, resultando disso uma 
grande fractura. 
Medicado em uma pharmacia local, foi o menor referido recolhido á 
residencia de seu pai, tendo sido preso Raphael e recolhido ao xadrez da 17ª 
circumscripção435. 

 

                                                           
434 MOURA, Esmeralda Blanco Bolsonaro de. Infância operária e acidente do trabalho em São Paulo. In: 
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As brincadeiras praticadas por menores no ambiente de trabalho também podem 

ser encaradas como formas de resistências por parte das crianças e adolescentes ao 

disciplinamento aplicado nas fábricas, visto que os atos de diversão eram proibidos 

nesses locais de trabalho porque distraíam o/a operário/a da tarefa a ser executada e 

reduziam o tempo que a mão-de-obra passava junto às máquinas. 

Em 1911, a Academia de Medicina publicou um relatório em que defendia a 

regulamentação do trabalho nas fábricas devido às condições em que se encontravam 

operários/as em estabelecimentos do Distrito Federal considerando questões sanitárias, 

sociais e de saúde. No tocante ao emprego de menores, a Academia declarou: 

Os aprendizes, na maioria das fabricas, não recebem uma instrucção 
profissional conveniente e seus serviços são aproveitados abusivamente deum 
modo irregular, muitas vezes, exigindo-se esforços superiores ás forças da 
creança, sem proveito nenhum para a formação do futuro operario436. 

Após visitas a fábricas da Capital Federal, os médicos da Academia de Medicina 

procuraram denunciar que as crianças, apesar de serem empregadas na condição de 

aprendizes eram extremamente exploradas e não recebiam instrução adequada para 

executar as atividades, o que poderiam resultar em consequências graves, como 

acidentes de trabalho e danos à saúde.  

A falta de instrução adequada também foi elencada pelos operários como um dos 

principais motivos para a ocorrência de acidentes de trabalho. Durante o Congresso 

Operário Brasileiro ocorrido entre 15 e 20 de abril de 1906 na sede do Centro Galego, 

na Rua da Constituição nº 30 e 32, no Distrito Federal, foram discutidos diversos temas 

de interesse da classe operária e, entre os assuntos abordados a questão dos acidentes de 

trabalho se fez presente. Abrindo o debate sobre o tema, tomou a palavra Benjamin 

Moisés Prins, membro da União Operária do Engenho de Dentro, mas que nesse evento 

representava esta associação e o Centro Artístico Cearense437, e destacou que as 

mulheres e as crianças seriam as vítimas mais frequentes: 

Abre o debate o delegado Prins. Pensa que na sua maioria os accidentes são 
causados pela ignorancia e pela inesperiencia dos operarios, tanto assim que 
elles são mais frequentes entre as crianças e as mulheres. Termina propondo 
a creação de caixas de resistencia para soccorro nos accidentes. Avalia o 
systema por que os patrões procedem nos casos de accidentes. Em synthese 
não são os operarios os culpados dos accidentes, mas a burguezia que lhes 
rouba a educação a que desde pequenos tem direito. Parece-lhe que o meio de 
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resolver o problema é obrigar o patrão a indemnisal-os de forma necessária 
sob pena de gréve438. 

Prins inicia sua fala chamando atenção para a presença de mulheres e crianças 

no espaço produtivo de trabalho e afirmando que esta parcela do operariado seria a mais 

afetada pelos acidentes por conta da ignorância e da falta de experiência na execução do 

trabalho. Contudo, é importante atentar para o fato de que, neste período, homens, 

mulheres e menores aprendiam o trabalho executando as tarefas próximos a operários/as 

mais antigos/as no estabelecimento. Assim, a falta de experiência e a ignorância no 

trabalho também poderiam ser motivos para que operários adultos se acidentassem, 

visto que estes também eram expostos a atividades e máquinas perigosas sem uma 

preparação anterior. No entanto, ao que parece, a partir de uma leitura do que não está 

escrito, é possível conjecturar que Benjamin Prins entendesse que os homens seriam 

mais aptos ao trabalho produtivo em fábricas e oficinas e se adequassem melhor a tais 

atividades. Também estariam propícios a acidentes, mas em menor ocorrência se 

comparados às mulheres e às crianças, mais ignorantes em relação ao trabalho.  

Entretanto, logo após o comentário inicial, entendendo que a responsabilidade 

pela ocorrência dos acidentes não era do operariado, o delegado sindical culpabilizou a 

burguesia de roubar a oportunidade de educação da classe operária, visto que esta para 

se manter deveria trabalhar desde criança. Como proposta para amparar os/as 

acidentados/as, Prins sugere a criação de uma forma de seguro mantido pelos operários, 

mas também propõe a defesa pela indenização que deveria ser paga pelo patrão, caso 

contrário os/as operários/as entrariam em greve. 

A defesa de greve em caso de não pagamento de indenização por acidentes se 

insere no modo reivindicativo defendido pelo congresso, que era o da ação direta. 

Edilene Toledo argumenta que a influência do sindicalismo revolucionário foi evidente 

no evento, vertente ideológica que norteou diversos movimentos sindicais em várias 

partes do mundo naquele período e que procurava reivindicar suas demandas por meio 

da ação direta439.  
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Outros delegados, 5 no total, representantes de associações de diversas 

categorias de trabalhadores, que tomaram a palavra para abordar o tema, destacaram a 

responsabilidade dos patrões e a defesa da indenização através da ação direta. O 

delegado Antonio Pinto Machado, presidente da União Operária do Engenho de Dentro 

entre 1903 e 1909, mas que representava o Centro Artístico Cearense no congresso, se 

juntou aos demais na atribuição de responsabilidade aos patrões, mas também atribuiu 

parcela de culpa aos operários, “pelo descaso com que procede ás vezes nas obras de 

que é encarregado”440. 

Após o debate e apresentações de propostas de moções para a mesa condutora do 

congresso, a moção aprovada foi a do delegado Mota Assumpção, representante da Liga 

das Artes Gráficas, que dizia: 

Considerando que o responsavel dos accidentes no trabalho é sempre o 
patrão; que as leis decretadas em prol dos trabalhadores sobre esta materia 
não têm nunca execução, são lettra morta; o Congresso aconselha os 
syndicato que sempre que qualquer desastre se verifique, elles arbitrem a 
indemnisação que o patrão deve pagar, obrigando-o pela acção directa. Para 
melhor prevenir os accidentes de trabalho devem os syndicatos fazer chegar 
ao conhecimento dos patrões as deliberações tomadas pelo Congresso441. 

Em um congresso que defendia a sindicalização dos/as operários/as como forma 

de alcance de melhores condições de vida e trabalho, Assumpção delegou aos sindicatos 

o dever de reivindicar junto aos patrões indenizações em casos de acidentes de trabalho 

e a tarefa de levar ao conhecimento dos patrões tal deliberação. Complementando a 

moção de seu companheiro de liga, Luigi Magrassi acrescentou: “O 1º Congresso 

Operario Regional Brasileiro affirma também que compete aos operários o recusar-se a 

trabalhar quando julgarem que as condições em que o devem fazer não lhes inspiram 

confiança”442. 

Torna-se relevante destacar que as mulheres e os/as menores, também vítimas de 

acidentes ocorridos em fábricas e oficinas, não participaram com direito de fala no 

Primeiro Congresso Operário Brasileiro e, portanto, não proferiram discursos acerca do 

tema e nem tampouco propuseram moções, visto que apenas os delegados poderiam 

participar de tal forma e, dos 43 representantes de 28 sindicatos de diversas partes do 
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Brasil, todos eram homens443. Contudo, apesar do silenciamento, essa parcela do 

operariado não ficou de fora do congresso. Ao noticiar as discussões ocorridas no 

evento, o jornal Gazeta de Noticias informa que durante a sessão do dia anterior “a 

vasta sala estava repleta. Viam-se pessoas de todas as classes, e até famílias foram 

assistir aos animados debates que hontem se feriram e que deram em resultado 

deliberações de caracter radical...”444. Assim, é possível inferir que as mulheres e os/as 

menores participaram de outras formas do congresso, como, por meio de aplausos, 

vaias, gritos, etc. 

No tocante ao registro das ocorrências de acidentes de trabalho publicadas em 

periódicos, é importante ressaltar que, em algumas circunstâncias, a imprensa ao relatar 

casos de acidentes de trabalho atribuía certa ênfase ao “descuido”, à “distração” ou à 

infelicidade dos/as operários/as: 

Arthur de Oliveira, quando trabalhava em uma machina da fabrica de tecidos 
Alliança, foi tão infeliz, que esmagou nas engrenagens o dedo indicador da 
mão direita. 
O ferido foi recolhido à 13ª enfermaria do hospital da Misericordia445. 
 
Um operario com a mão esmagada 
Na Fábrica de Tecidos do Bangú 
Na Fabrica de Tecidos de Bangú trabalhava hontem o operario Miguel 
Rangel, de 50 annos, casado; brazileiro, morador naquella estação. 
Rangel trabalhava com uma machina mas descuidou-se e teve a mão direita 
esmagada pela engrenagem. 
Em seu socorro accudiram varios companheiros que retiraram Rangel e 
trataram de o medicar communicando o facto á policia do 25º districto. 
Esta deu as providencias necessarias para a conducção do ferido para a 
estação Central onde o foi a Assistencia Municipal. 
Depois de medicado foi Rangel removido para a Santa Casa446. 
 
Sem os dedos  
José Augusto Meda, perdeu hoje tres dedos quando se achava em serviço na 
fabrica de tecidos Cruzeiro, no Andarahy. 
Meda descuidando-se foi pilhado pela serra de uma machina, ficando sem 
tres dedos da mão direita. 
[...] 
 Facto foi levado ao conhecimento da policia do 16º districto447 (grifos meus). 
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 Ao responsabilizar os/as executores/as das funções pelos acidentes ou atribuir 

culpa ao infortúnio, esses veículos de comunicação encobriam o desprezo dos 

industriais em implantar medidas de segurança em suas fábricas e a responsabilidade de 

contramestres, mestres e chefes de seção na manutenção e/ou solicitação de substituição 

de maquinário. Imprudência esta que pode ter ocasionado um incêndio em três seções 

da Fábrica Alliança em 1918. 

Era por volta de 4 horas da tarde de 25 de maio de 1918, num sábado, enquanto 

o expediente de trabalho estava terminando e poucas seções ainda se mantinham em 

funcionamento, um menor, operário aprendiz de uma das seções de tecelagem da 

Alliança, passava próximo a seção de batedores e percebeu que havia um incêndio 

naquela sala. O menino, então, chamou os operários da tinturaria, seção que ainda não 

havia encerrado o trabalho, para informar o ocorrido e, então, o contramestre desta 

seção Manino Berlino, após constatar o incidente, acionou o alarme de fogo. O incêndio 

se iniciou na seção de batedores, em uma sala que se localizava próximo a porta 

principal da fábrica, mas logo se alastrou para a parte superior do prédio atingindo mais 

duas seções, a das meandeiras e a das torcedeiras448.  

Quando os bombeiros chegaram, tiveram dificuldade de efetuar seu trabalho, 

visto que o fogo havia se alastrado por tais seções consumindo o algodão ali presente e 

a fábrica se encontrava com falta d’água. No entanto, apesar dos empecilhos, às 5 horas 

da tarde, o incêndio havia sido encerrado. Além das seções mencionadas, o fogo 

começou a alcançar o depósito de algodão, mas o maior estrago do produto se deu por 

conta da água449. 

Em entrevista ao jornal Correio da Manhã, o gerente Antonio Pinto da Fonseca 

alegou haver apenas duas causas possíveis para o início do incêndio: 

... alguma ponta de cigarro deixada na secção de “batedores” por algum 
individuo despreocupado e inconsciente; ou, então alguma faísca da machina 
que trabalha naquella secção e que é conhecida pelo nome de “machina do 
Diabo”. A “machina do Diabo”, diz o Sr. Fonseca, quando pega em seus 
dentes fios de algodão ou fragmentos incendia-os. No seu entender uma 
faisca desprendida dessa machina poder-se-ia ter communicado ao algodão 
próximo, não sendo vista por ninguem. E dali teria nascido o incendio. 

Antonio Pinto da Fonseca apresentou duas possíveis causas para o incêndio que 

teve início na seção de batedores, mas a segunda hipótese é a que o gerente apresentou 
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melhores detalhes e a que representava uma tragédia anunciada, visto que a máquina 

que apresentava mau funcionamento e oferecia riscos aos/às operários/as e à fábrica já 

até havia sido apelidada de “machina do Diabo” e, perto desse equipamento que 

produzia faíscas ficava depositada uma quantidade de algodão. 

O gerente, que não poderia afirmar com certeza a causa do incêndio, pois não 

estava na seção de batedores no instante do incidente, apresentou duas hipóteses à 

imprensa, que, até o fim da investigação, poderia colocar em dúvida se a 

responsabilidade era da administração da fábrica ou de um indivíduo “despreocupado e 

inconsciente” que esteve naquela seção. 

A resolução do inquérito não foi encontrada. Contudo, em 27 de maio, o jornal A 

Razão publicou o que parecia ser o sentido para o qual a investigação apontaria: 

“Calculam-se os prejuizos em cerca de 200 contos parecendo que o incendio foi 

completamente casual”450. Ao atribuir o incêndio a uma circunstância “completamente 

casual”, é possível perceber que os possíveis motivos indicados pelo gerente Antonio 

Pinto da Fonseca foram apagados e a provável responsabilidade da administração da 

Fábrica Alliança pelo incidente foi tirada de foco. 

Percebemos, então, que acidentes de trabalho ocorriam em decorrência de 

diversos motivos, mas que as péssimas condições dos ambientes de trabalho, o mau 

funcionamento das máquinas e a falta de equipamentos de proteção eram fatores que 

agravavam tais incidentes. Acidentes estes que não poupavam os/as menores que 

ocupavam funções de aprendizes, tinham pouca experiência e, algumas vezes, exerciam 

tarefas cujas forças não davam conta, e, tampouco, deixavam de fora os/as 

trabalhadores/as experientes. No entanto, a partir do início de 1919, com a promulgação 

da lei de acidentes no trabalho, tais incidentes sofridos por operários/as passaram a ser 

tratados de outra forma: 

Operaria ferida por uma lançadeira 
Na fabrica de tecidos Confiança, trabalhava hontem, num tear, a operaria 
Maria das Dores Lemos, de 27 annos, brasileira, casada e residente na casa n. 
23 da rua D. Elisa, em Villa Isabel, quando á 1 hora da tarde, mais ou menos 
a correia da machina arrebentou, arremessando longe uma lançadeira, que foi 
attingir o labio superior de Maria, produzindo um talho de seis centimetros.  
Aos gritos da operaria, accudiram as suas collegas, que chamaram o medico 
cirurgião da fabrica, dr. Henrique Guimarães, que prestou os serviços 
necessarios. 
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[...] 
O director-gerente da fabrica, Sr. Braga Netto, communicou o facto á policia 
do 16º districto, que registrou os accidentes para os devidos effeitos da lei451. 

 

Em virtude desse acidente ter ocorrido após a promulgação do decreto 3.724 de 

15 de janeiro de 1919452, que regulava as obrigações resultantes dos acidentes no 

trabalho, Maria das Dores poderia ter direito a uma indenização e, nesse caso, a 

comunicação na delegacia de polícia se fazia necessária para além do registro, era uma 

forma de dar entrada no direito conquistado por meio da lei. 

Angela de Castro Gomes ressalta que os anos de 1917 a 1920 marcaram um 

processo de intervenção do Estado nas relações de trabalho. Tal intervenção tem início 

com iniciativas de discussão formal de medidas que procuravam regulamentar o 

trabalho, mas também, com a criação de órgãos governamentais que tinham como 

intuito tratar deste assunto. Nessa conjuntura, a posição oficial do Estado em relação à 

questão social sai de um tratamento simplesmente policialesco e avança para um 

posicionamento de reconhecimento do problema de responsabilidade estatal. Assim, foi 

criada a Comissão de Legislação Social na Câmara, no final de 1918, e promulgada a 

Lei de Acidentes de Trabalho, em janeiro de 1919453. 

O projeto de lei sobre acidentes de trabalho, de autoria do senador paulista 

Adolfo Gordo fora apresentado em 1915. Apesar de ter sido bem recebido pelo Centro 

Industrial Brasileiro, suas discussões não foram levadas adiante naquele ano. O projeto 

recebeu novo destaque em virtude das mobilizações operárias de 1917 e tal debate foi 

retomado.Buscando defender os interesses industriais, o projeto fora reformulado e 

aprovado pela Comissão de Legislação Social em 1918, que teve como relator o 

deputado Andrade Bezerra. Já que o texto original apresentado pelo senador Adolpho 

Gordo enfrentava dificuldades de aprovação, Andrade Bezerra formulou então um 

projeto substituto, que conseguiu ser aprovado como lei especial454. 
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Em apoio à promulgação do decreto, que proporcionaria um amparo aos/às 

trabalhadores/as acidentados, Lourival Souto, um dos diretores da Fábrica de Tecidos 

Carioca, declarou: “É lei e acho que a nós, industriaes, só cabe tomarmos providenciaes 

para seu cumprimento. Demais, o trabalho do governo está bem feito e nada se tem de 

arguir contra elle”455. Contudo, apesar das palavras em aprovaçãoà lei, sua efetivação 

parece ter representado uma nova luta a ser travada. 

Afora a aparente “boa vontade” dos industriais em apoiar tal lei, para além da 

promulgação do decreto, era preciso que a lei fosse executada e as indenizações fossem 

pagas. No entanto, ao que parece, os/as operários/as enfrentaram dificuldades para 

defender seu direito à indenização. Assim, na Coluna Operária do jornal A Época foi 

denunciado o descumprimento dessa lei:  

A lei dos accidentes no trabalho não é respeitada – Aos directores da Fabrica 
de Tecidos Carioca 
É o caso do fallecimento do trabalhador Hypppolito de Barros, ocorrido no 
dia 1º de setembro findo, a que nos vamos referir. 
Em fins do mez de agosto do corrente anno, quando trabalhava, no serviço de 
descarga de uma carroça, aconteceu machucar-se gravemente o ajudante de 
carroceiro da Fabrica de Tecidos Carioca Hyppolito de Barros, na occasião 
em que servia á casa do negociante Seraphim de tal, no Leblon. 
Tão graves foram os feridos recebidos que o infeliz operario veiu a fallecer, 
dias depois. 
A despeito de se tratar de um caso perfeitamente definido na lei que regula os 
accidentes de trabalho, até o presente momento nenhuma providencia foi 
dada para ser cumprida a referida lei. 
[...] 
Tanto a policia quanto a propria directoria da Carioca estão na obrigação de 
explicar essa situação, porque, antes de tudo, trata-se, ao que parece, de 
burlar uma lei que foi feita para produzir beneficios resultados á classes 
trabalhadoras, muito embora contrarie aos potentados456. 

 

Apesar da promulgação da lei que previa indenizações aos/às trabalhadores/as 

em caso de acidente com sequelas, permanentes ou temporárias, e do suposto apoio por 

parte dos industriais, transparente na fala do proeminente Lourival Souto, em dar força a 

tal iniciativa, Hyppolito de Barros, ajudante de carroceiro da fábrica na qual Souto 

compunha a diretoria, faleceu na execução de seu trabalho e, segundo o artigo 7º, sua 

família teria direito a uma indenização:  

Art. 7º Em caso de morte a indemnização consistirá em uma somma igual ao 
salario de tres annos da victima, a qual será paga de uma só vez á sua familia, 
conjuge sobrevivente e herdeiros necessarios, observadas as disposições do 

                                                           
455A Noite. 14/03/1919. 
456A Epoca. 09/10/ 1919. 
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Codigo Civil sobre a ordem da vocação hereditaria e mais 100$ para as 
despezas de enterramento457.  

Entretanto, a denúncia publicada em A Epoca declarava que tal resolução não 

havia sido cumprida no caso de Hyppolito de Barros e cobrava explicações das 

autoridades policiais e da diretoria da Fábrica Carioca. 

Ao que parece, tal “dificuldade” em cumprir a lei colocando em prática o 

pagamento das indenizações não era exclusiva dos industriais têxteis. No Centro dos 

Empregados em Ferrovias, a secretaria publicou a seguinte declaração: 

Se é verdade que a lei dos accidentes no trabalho é uma burla aos 
trabalhadores, isso porque as quantias nella prefixadas como indemnisações 
ás victimas são irrisorias tambem é verdade que é digno de elogios o patrão 
que paga o que ella determina sem lançar mão do recurso da chicana 
forense458. 

Com esta afirmação, a secretaria do centro denunciava que os patrões 

procuravam recorrer por via legal do pagamento das indenizações em casos de acidentes 

e os que pagavam as compensações financeiras previstas pela lei, consideradas pelos 

operários como “irrisorias”, eram merecedores de elogios. No tocante ao valor das 

indenizações, o 2º secretário da União dos Operários em Fábricas de Tecidos, o tecelão 

Antenor Faria,criticou: 

A Lei de accidentes do Trabalho é boa, e bem fundada, porém os seus artigos 
3º e 14º são antagonicos aos operarios porque mandam dar trezentos dias de 
ordenado por anno ao operario victima do trabalho, não podendo o ordenado 
exceder 2:400$ por anno, muito embora seu ordenado seja maior antes do 
accidente...459 

Antenor Faria reconhecia a importância da lei, mas destacava que o limite dos 

valores para as indenizações anuais era prejudicial aos operários acidentados que 

recebiam remunerações mais altas quando estavam em atividade. 

Entretanto, se num primeiro momento, há indícios de que alguns industriais 

têxteis dificultaram o pagamento das indenizações aos/às operários/as acidentados/as, 

no final do ano seguinte, os industriais que faziam parte do Centro Industrial de Fiação 

e Tecelagem do Algodão fundaram uma cooperativa, que tinha o intuito de compensar 

                                                           
457Decreto 3.724, de 15 de janeiro de 1919. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-3724-15-janeiro-1919-571001-
publicacaooriginal-94096-pl.html . Acesso em: 30 out. 2017. 
458A Razão. 25/08/1919. 
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os encargos provenientes da lei de acidentes no trabalho, denominada Sociedade 

Cooperativa de Seguros Operários em Fábricas de Tecidos. Tal associação, juntamente 

com seus estatutos, foram aprovados por seus membros fundadores em assembleia geral 

realizada em 6 de dezembro de 1920, mas seu funcionamento só foi oficializado com o 

decreto 14.680 de 21 de fevereiro de 1921, que concedeu que a sociedade funcionasse 

com a responsabilidade limitada de fornecer seguros para os operários e aprovou seus 

estatutos460. Entre suas diretrizes constavam: 

Art. 2º - É objecto principal da sociedade operar, na fórma da legislação 
respectiva, em seguros contra accidentes de trabalho, quer para o pagamento 
das indemnizações, quer para a prestação de soccorros medicos, 
pharmaceuticos e hospitalares, tudo em relação aos operarios das fabricas de 
tecidos de seu socios. 
Art. 6º - Os socios serão de responsabilidade limitada pelo valor de suas 
acções e só poderão ser como tal admittidos as sociedades de qualquer 
natureza ou os particulares que possuirem ou explorarem fabricas de fiação e 
tecelagem do algodão no Districto Federal e Estado do Rio de Janeiro. 
8º - Além das importancias com que contribuiem para o capital social, 
entrarão os socios para a caixa com as quotas mensaes de $300 por operario a 
serviço de sua respectiva fabrica, podendo a directoria, de accordo com o 
conselho fiscal, conforme as circumstancias, modificar, para mais ou para 
menos, a importancia dessa quota461.  

 

A sociedade deveria ser composta de sócios possuidores de fábricas de fiação e 

tecelagem do Distrito Federal e de todo o estado do Rio de Janeiro, e seu objetivo 

principal se articulava em torno do pagamento de indenizações aos/às acidentados/as, 

mas, além disso, da prestação de serviços médicos, farmacêuticos e hospitalares. Cada 

companhia associada deveria contribuir inicialmente com uma quantia para o capital 

social e mensalmente com o valor de $300 por operário/a assegurado. Mas tal quantia 

mensal foi progressivamente aumentada ao longo dos anos. 

No primeiro ano de funcionamento da sociedade estavam assegurados 24.269 

operários/as, empregados das seguintes companhias associadas: 

Companhia America Fabril, Companhia de Fiação e Tecidos Alliança, 
Companhia Brasil Industrial, Companhia de Fiação e Tecidos Confiança 
Industrial, Companhia de Fiação e Tecidos Cometa, Companhia de Fiação e 
Tecidos Corcovado, S. A. Cotonificio Gavea, S. A. Fabrica de Tecidos 
Esperança, Companhia Fiação e Tecidos Industrial Campista, Companhia 
Manufactura Fluminense, Companhia de Fiação e Tecidos Magéense, 
Companhia Petropolitana, Companhia Progresso Industrial do Brasil, 

                                                           
460Decreto 14.680 de 21 de fevereiro de 1921. Disponível em: 
https://www.diariodasleis.com.br/legislacao/federal/164425-concede-autorizauuo-para-funccionar-na-
republica-u-usociedade-cooperativa-de-seguros-operarios-me-fabricas-de-tecidosu-e-approva-os-seus-
estatutos.htmlAcesso em: 30 out. 2017. 
461Sindicato da Indústria da Fiação e Tecelagem do Estado do Rio de Janeiro. Relatórios da Sociedade 
Cooperativa de Seguros Operarios em Fabricas de Tecidos - 1921-1926. Rio de Janeiro. pp. 3-6. 
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Companhia N. F. Fiação e Tecidos Santo Aleixo, Companhia Tecidos de 
Linho de Sapopemba e The Rio de Janeiro Flour Mills & Granaries (Moinho 
Inglez)462. 

Todas as companhias aqui pesquisadas compuseram a sociedade desde o início 

de seu funcionamento, bem como, outras grandes companhias do Distrito Federal e de 

outras localidades do estado do Rio de Janeiro, como, por exemplo, Paracambi, 

Petrópolis e Magé. 

 Lourival Souto assumiu a presidência da sociedade em seu primeiro ano de 

funcionamento, mas pediu demissão do cargo em 19 de março de 1923, para ocupar seu 

lugar na função, foi convidada a Companhia América Fabril que indicou seu diretor 

Carlos Telles da Rocha Faria, cujo serviço foi prestado ao cargo até, pelo menos, 

1927463. 

Como mencionado nos estatutos, a taxa paga por operário/a pelas companhias 

era de $300, no entanto, logo no primeiro ano de funcionamento da sociedade verificou-

se que, devido ao alto número de acidentes que deveriam ser indenizados, a taxa deveria 

ser aumentada, o que ocorreu progressivamente ao longo dos anos, passando a ser 

cobrado o valor de $400 em 1921, $500 em 1922, $700 em 1923; e fixada em $600 a 

partir de 1924 464. 

Em relação à atuação da Sociedade Cooperativa de Seguros Operários em 

Fábricas de Tecidos entre os anos de 1921 e 1926, baseadas em informações 

encontradas nos relatórios da associação, é possível analisar o seguinte quadro: 

 1921 1922 1923 1924 1925 1926 

Número de 

operários 

assegurados 

(por volta de) 

24.269 24.794 25.010 21.731 23.990 22.662 

Acidentes 

ocorridos 

709 1.051 1019 852 702 746 

                                                           
462Sindicato da Indústria da Fiação e Tecelagem do Estado do Rio de Janeiro. Relatório relativo ao ano de 
1921. In: Relatórios da Sociedade Cooperativa de Seguros Operarios em Fabricas de Tecidos - 1921-
1926. Rio de Janeiro. p. 6. 
463Ano final de abrangência do livro “Relatório relativo ao ano de 1921. In: Relatórios da Sociedade 
Cooperativa de Seguros Operarios em Fabricas de Tecidos - 1921-1926”. 
464Sindicato da Indústria da Fiação e Tecelagem do Estado do Rio de Janeiro. Relatórios da Sociedade 
Cooperativa de Seguros Operarios em Fabricas de Tecidos - 1921-1926. Rio de Janeiro. 
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Acidentes 

pagos 

608 624 944 890 709 599 

Mortes pagas 2 2 4 2 3 1 

Incapacidades 

permanentes 

pagas 

15 19 60 37 47 36 

Incapacidades 

temporárias 

pagas 

591 603 880 851 659 562 

465 

No tocante ao número de operários/as assegurados/as pela sociedade, é possível 

observar que ocorreu progressivo aumento de 1921 e 1923 e uma queda considerável 

entre 1923 e 1924. O curioso desse decréscimo no número de assegurados em 1924, é 

que naquele ano, passou a fazer da sociedade mais uma fábrica têxtil, a Companhia 

Nacional de Tecidos Nova América e nenhuma das companhias acionistas desde 1921 

havia se retirado da associação. Provavelmente, tal redução na quantidade de 

assegurados deveu-se ao aumento do valor pago por operário, chegando a $700, a taxa 

mais alta do período analisado e, além disso, por conta do grande número de acidentes 

ocorridos em 1923 e das indenizações pagas naquele ano, também os números mais 

altos da amostra. Ainda, deve-se atentar para o fato de que em 1924, o número de 

acidentes ocorridos foi menor do que o de acidentes pagos, assim, é possível pensar que 

incidentes que ocorrera em 1923 passaram por uma investigação e só foram pagas as 

indenizações no ano posterior. Como consequência, ao que parece, as companhias 

reduziram o número de operários/as assegurados/as em 1924, cujo critério para retirada 

desses/as trabalhadores/as da cobertura da sociedade não foi possível descobrir. No ano 

seguinte, o número de assegurados voltou a aumentar tendo, possivelmente, como um 

dos motivos a entrada da Companhia Fábrica de Tecidos Dona Izabel na sociedade.  

Quanto ao número de acidentes apresentados nesta tabela, podemos afirmar que 

a periculosidade das fábricas de tecidos na década de 1920 era elevada, visto que o 

menor número contabilizado de acidentes ocorreu em 1925, com 702 casos, uma média 

de 39 casos de acidentes por companhia naquele ano (18 companhias acionistas) e, no 

ano ápice, 1923, ocorreu uma média de 63,68 casos de acidentes por companhia (16 
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companhias acionistas). No tocante aos acidentes pagos, o ano de 1923 também merece 

destaque, com o maior número de mortes e incapacidades permanentes da amostra. 

Após aquele ano, a quantidade de acidentes pagos diminuiu progressivamente, embora 

em 1926, o número de acidentes ocorridos tenha voltado a crescer. É digno de nota 

também que, em 1924 e 1925, o número de acidentes pagos foi maior que o de 

acidentes registrados, como mencionado anteriormente, tal fenômeno deve ter ocorrido 

em virtude de pagamentos de indenizações retroativas. 

 

3.2.2 Lançadeiras “de chupar” e danos à saúde 

Além de acidentes, a relação operário/máquina gerava outras consequências, 

uma delas eram as doenças, sobretudo, a tuberculose. É importante ressaltar, como já foi 

mencionado, que o próprio ambiente das fábricas de tecidos poderia acarretar em 

enfermidades. O dr. Antonio Ferrari, membro da Academia de Medicina, após visitar 

fábricas de tecidos, elaborou um relatório para a Liga Brasileira contra a Tuberculose, 

que, entre outras questões, abordava as condições de tais espaços de trabalho: 

Visitou algumas fabricas de tecelagem, e viu que a média das horas de 
trabalho diurno é de nove horas e meia e dez e meia, e de quatro horas de 
trabalho nocturno, o que representa a média de 13 horas e meia de trabalho 
exhaustivo, exercidos contra todos os preceitos da hygiene. Entre os 
operários forçados a trabalho tão violento, contam-se as mulheres e as 
creanças. 
Em algumas salas de trabalho, o dr. Ferrari sentiu penosa sensação, 
provocada pela confinação do ar atmospherico, saturado de poeiras. 
[...] 
Em algumas fabricas, os machinismos estão excessivamente accumulados, 
em uma dellas foi notado que as aberturas eram tão pequenas e tão altamente 
situadas que mais parecia uma prisão do que uma officina de vida e de 
trabalho;  em outras, devido ao augmento de consumo, fizeram installações 
sobre o forro, e ahi trabalhavam dezenas de operarios, sob a acção de uma 
temperatura que em alguns dias, attinge a 43º!466 

Dr. Antonio Ferrari argumentou no relatório que as próprias condições das 

fábricas, com salas fechadas, quentes, com partículas de fios e poeiras no ar; e as 

condições de trabalho, com extensas horas de serviço nesses ambientes contribuíam 

para a propagação da tuberculose. Um outro elemento para a disseminação da doença 

destacado no documento foi a chamada lançadeira “de chupar”. Teve menção, então, a 

preocupação com a peça que exigia dos/as operários/as a sucção: 
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Em algumas fabricas de algodão o dr. Ferrari foi encontrar a celebre 
lançadeira de chupar, instrumento perigosissimo, porque não só é um 
propagador infallivel da tuberculose, mas tambem da siphilis. Essa lançadeira 
tem um orifício no qual os operarios collocam os labios, para, por meio da 
absorpção do ar fazer passar o fio com que tem de trabalhar. Este serviço é 
feito sempre que ha necessidade de preparar a lançadeira, isto é, inumeras 
vezes por dia. 
De cada vez que a operaria produz que a absorpção do ar, ou por outras 
palavras, sempre que dá um chupão no ponto da lançadeira por onde ha de 
passar o fio, absorve poeiras que vão directamente aos pulmões, ao passo 
que, servindo as lançadeiras para diversos operarios, ellas vão transmittindo 
as doenças de uns para outros, pelos pontos onde têm que collocar os 
labios467. 

O relatório da Liga Brasileira contra a Tuberculose chamava atenção para os 

perigos existentes na utilização dessas lançadeiras de chupar nas fábricas de tecidos, 

visto que se o próprio ato de manusear a peça, absorvendo ar de seu orifício para que o 

fio pudesse passar, já era nocivo à saúde, em decorrência de que na sucção partículas de 

poeiras e matérias-primas poderiam ser levadas ao pulmão, ainda deve ser acrescentado 

a isso as diversas vezes em que tal ato era exigido durante as longas jornadas de 

trabalho. Deve ser levado em consideração, inclusive, que diferentes operários/as 

poderiam utilizar a mesma lançadeira, o que determinaria a proliferação de doenças 

entre tais trabalhadores.  

Em 1911, a Academia de Medicina, em uma de suas sessões, cobrou 

providências do governo acerca das péssimas condições sanitárias a que 

trabalhadores/as estavam expostas em fábricas da Capital Federal. Novamente o Dr. 

Antonio Ferrari procurou se posicionar acerca dos ambientes insalubres das fábricas da 

Capital Federal, desta vez, dando ênfase ao trabalho das mulheres e de menores. 

Aproveitou ainda a ocasião para denunciar o uso da lançadeira de chupar nos 

estabelecimentos têxteis: 

Um grande numero das nossas fabricas ainda obriga seus operarios tecelões 
ao uso de uma espula obsoleta (determinada lançadeira de chupar), que pelos 
seus damnos já foram condemados nos paizes da Europa, onde o trabalho é 
regulamentado, existindo lançadeiras aperfeiçoadas, que facilitam o trabalho 
e evitam as condições fataes de contagio transmittido pela condemnada 
espula, a nefasta lançadeira de chupar, ... 
A necessidade da substituição desse instrumento está na consciencia dos 
industriaes, tanto que algumas fabricas já o tem substituído, infelizmente em 
pequeno numero. 

Dr. Ferrari ressaltava que já era do conhecimento dos industriais têxteis que a 

lançadeira era prejudicial à saúde do trabalhador/a, inclusive, destacava que alguns já 
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haviam substituído tal equipamento pelo modelo mais higiênico, contudo, era a minoria 

que tomara tal iniciativa. Para embasar seu argumento, o médico ainda citou trechos de 

uma conferência proferida, em 1902, pelo Dr. Domingos Marques de Oliveira, médico 

da Fábrica Bangu, a pedido da Liga Contra a Tuberculose: 

Agora, senhores, vou tratar de um objecto ou pensamento que considero um 
poderoso auxiliar da tuberculose e que, segundo, creio, ainda não foi 
considerado como tal: quero referir-me á lançadeira, que vós, tecelões, tanto 
manejaes, pela necessidade do vosso officio, e que é, em minha opinião, o 
maior propagador da tuberculose em uma fabrica de fiação e tecidos; pelo 
menos as minhas observações trazem-me esta convicção. Quasi todos os 
tysicos de que tenho tratado nesta localidade, onde clinico ha 6 annos, são 
ou foram tecelões468.  

Assim, percebe-se que desde os anos iniciais do século XX, os médicos, e, neste 

caso, um médico que trabalhava diretamente com operários/as de fábricas de tecidos, 

denunciavam que a lançadeira de chupar era um importante fator para o 

desenvolvimento da tuberculose nos/as trabalhadores/as e, além disso, uma propagadora 

da doença. Dr. Domingos Marques de Oliveira ressaltava que grande parte de seus 

pacientes tísicos da região de Bangu, foram tecelões. O trecho destacado não menciona, 

mas é importante afirmar que o próprio ambiente das salas de fiação e tecelagem e as 

jornadas exaustivas de trabalho eram fatores determinantes para a proliferação da 

tuberculose, sendo o uso da lançadeira apenas mais um elemento ao qual os/as 

operários/as têxteis estavam expostos. 

Segundo Esmeralda Blanco B. de Moura, a preocupação com o uso desse tipo de 

lançadeira também esteve presente nos boletins oriundos das visitas do Departamento 

Estadual do Trabalho feitas em fábricas de São Paulo. Baseando-se em um relatório de 

1914, a autora procurou expor os riscos do uso de tal peça: 

“Chupando ou absorvendo o fio, o qual ter-se-á de fazer passar por um 
olheiro geralmente de porcelana, os operários da tecelagem arriscam-se 
continuamente a adquirir um sem número de moléstias. Freqüentemente são 
ainda as lançadeiras trocadas por outras já usadas por outros operários, 
agravando-se assim o perigo verificado”. Além disso, acha-se “a saúde do 
tecelão”, nesses estabelecimentos exposta à “absorção de poeiras e de detritos 
das matérias-primas, quando o fio empregado não for colorido e, quando for 
tinto, mais” ao “risco da intoxicação, lenta, porém certa”469. 

Os inspetores do Departamento Estadual do Estado ainda alertavam para o fato 

de que, além dos perigos já apontados pelos médicos anteriormente, em virtude da 
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sucção de partículas de fios de algodão, caso estes fossem tingidos, corria o risco de 

provocar intoxicação, com o acúmulo da substância no organismo. 

A periculosidade do uso da lançadeira também foi motivo de denúncia por parte 

de operários na imprensa. José Gomes da Silva, que assinou artigos na coluna operária 

do jornal A Epoca acerca das fábricas de tecidos, abordou o risco da lançadeira 

juntamente com as exaustivas condições de trabalho: 

Para haver uma séria propaganda contra a terrivel tuberculose, é 
indispensavel acabar com o systema de lançadeiras de “chupar”, e o excesso 
de trabalho dos operarios nas fabricas e officinas, onde elles se acham, por 
longas horas, em trabalhos fatigantes. 
[...] 
Esse systema de chupar o fio e absorver o pó do algodão e as venenosas 
anilinas já devia ter sido abolido em todas as fabricas, para bem da saude 
publica e felicidade dos operarios.470 

 

José Gomes da Silva chamava atenção, no artigo, de que para dar fim a 

proliferação da tuberculose em fábricas e oficinas era necessário, além de abolir as 

lançadeiras de chupar, melhorar as condições de trabalho de operários/as, reduzindo as 

horas de trabalho, visto que as ocupações nesses estabelecimentos exigiam demasiado 

desgaste físico.  

O Sindicato dos Trabalhadores em Fábricas de Tecidos, em 1914, também se 

ocupou de denunciar o uso da lançadeira, mas a citou como mais um elemento entre os 

diversos fatores que contribuíam para a proliferação de doenças em fábricas de tecidos. 

Os dirigentes do sindicato encaminharam relatório ao Segundo Congresso Operário 

Brasileiro apontando que o próprio ambiente fabril era nocivo à saúde dos/as 

trabalhadores/as: 

Imajine-se uma caza, onde trabalham centenas de operários, sem janelas, ou, 
quando as tem, elas não se abrem porque os patrões não querem que os seus 
escravos percam tempo a olhar para a rua. Si o ar não estivesse impuro com o 
pó que necessariamente fazem as maquinas ao manufaturarem a fazenda, não 
seria isso tão prejudicial á saude, embora não fosse precizamente 
hijienico;mas o ar viciados tanto pelo pó da fabricação como pela respiração 
recíproca e não renovada de centenas de pessoas, e junte-se a isso a sujidade 
da oficina, que jamais é lavada, e ainda mais nas lançadeiras que os tecelões 
são obrigados a chupar (hoje já ezistem lançadeiras que não ezijem esse 
auxilio bucal, mas não são ainda adotadas aqui, e o não serão enquanto os 
operarios não obrigarem os patrões a o fazerem), e junte-se ainda a tudo isso 
um trabalho mortificante e bárbaro, e temos dito, a traços largos, o que são os 

                                                           
470A Epoca. 10/06/1913.  



195 

 

matadouros com que os industriais do século XX subjugam os escravos 
modernos, sujeitos ás suas ordens e ao seu ouro471. 

Procurando chamar atenção para os ambientes fechados das fábricas, que tentava 

impedir o contato com o lado externo com o intuito de evitar a distração do/a 

trabalhador/a, o trecho do relatório tinha como intuito evidenciar que as próprias 

organizações das fábricas e suas condições de trabalho prejudicavam o/a operário/a. 

Ainda estabelece-se uma relação de semelhança entre a condição de escravidão e a do 

trabalhador livre que enfrentava situações degradantes para trabalhar na indústria no 

início do século XX. Nesse relatório, bem como no discurso do operário José Gomes da 

Silva, é ressaltado o desgaste físico em virtude das longas horas de trabalho em 

atividades exaustivas. 

Tais condições degradantes de trabalho também foram evidenciadas por médicos 

para discutir a proliferação da tuberculose em estabelecimentos fabris. Contudo, em 

suas visitas a fábricas com o intuito de compor um relatório para a Liga contra a 

Tuberculose, o Dr. Antonio Ferrari percebeu que tal exploração assumia contornos 

específicos no caso das mulheres que iam além da incidência de tuberculose. Assim, em 

1909, o médico expôs no relatório: 

As operarias, entre as quaes muitas ainda na puberdade, obrigadas a um 
trabalho intensivo e de pé, é prohibido ter junto das machinas um pequeno 
banco ou cadeira, onde possam repousar da fadiga natural em posição estatica 
permanente, e dahi a frequencia do aborto entre gestantes. 
Numa fabrica, soube que todas as operarias tinham abortado num dos mezes 
em que o trabalho se prolongou das 6:30 da manhã até as 10 horas da noite, 
representando um trabalho intensivo de 13 horas e meia. Muitas dessas mães 
pagaram com a vida a imposição e a imprevidencia das nossas leis. 

Dr. Ferrari apontava que as atividades executadas nas fábricas eram tão 

desgastantes fisicamente que prejudicavam as operárias gestantes, provocando abortos 

nessas trabalhadoras. O médico ainda destacava a ausência de uma legislação que 

procurasse estabelecer normas específicas no caso de trabalhadoras gestantes.  

Em outra oportunidade, ao discursar em uma sessão da Academia de Medicina, 

ocasião na qual procurou focalizar as condições do trabalho das mulheres e das crianças 

em fábricas da Capital Federal, o Dr. Antonio Ferrari chamou atenção, mais uma vez, 

para a incidência dos abortos: 
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Algumas das fabricas de tecelagem desta capital, obrigam seus operarios a 
um trabalho excessivo, de treze horas e meia, trabalhando creanças e 
mulheres, desde ás 6:30 da manhã até ás 10:30 da noite, salvo as horas de 
refeição. 
A mulher operaria é privada de ter um assento (banco ou cadeira), junto das 
machinas, onde possa repousar por alguns instantes, apezar de ser o ganho 
proporcionado ao trabalho. 
Essa medida deshumana tem contribuido para determinar o aborto freqüente 
e graves enfermidades da mãe operaria. 
[...] 
O orador refere o depoimento expressivo de uma operaria que o veiu 
consultar: 
“Teve 11 abortos depois que entrou para a fabrica. Nem um filho vingou 
mais; só tem um que já possuía quando entrou para o trabalho. Todas as suas 
companheiras eram assim...” 
Perguntando o dr. Ferrari por que ellas não levavam um banco para descansar 
nas fabricas, a operaria respondeu que já tinha havido quasi uma gréve, por 
ter uma assim feito, pelo que foi mal tratada pelo gerente – e dahi o motim472. 

 

É possível pensar que Dr. Ferrari tenha exagerado quanto a referência ao número 

de abortos sofridos pela suposta operária que teria se consultado com ele, tal recurso 

pode ter sido utilizado para atrair a atenção dos demais médicos, presentes na sessão, 

para as condições de trabalho a que estavam submetidas as mulheres em fábricas. 

Torna-se importante mencionar ainda que após a longa de jornada de trabalho efetuado 

de pé, as mulheres operárias davam início à segunda jornada de trabalho, nesta etapa, 

executando as tarefas domésticas e o cuidado dos filhos em casa. Assim, é digno de nota 

que a exploração feminina no trabalho não se esgotava em sua esfera produtiva, ou seja, 

nas fábricas, exercendo a mesma jornada que homens e menores, mas, acrescente-se a 

isso, a segunda jornada efetuada em sua esfera reprodutiva. 

Segundo Mary Del Priore, no início do século XX, a preocupação sobre a 

natalidade apresentou-se como questão de interesse geral, tal problema estava 

diretamente relacionado ao desenvolvimento nacional e teve espaço nos debates dos 

homens públicos do período. Representantes da medicina e da política se articulavam na 

tentativa de prescrever normas para o comportamento reprodutivo, nesse sentido, “o 

aborto entrou na mira das autoridades”473. 

É relevante atentar para o que aponta Margareth Rago de que o discurso do 

poder médico e jurídico incide para a construção da imagem feminina como 

naturalmente destinada à maternidade, o que tem forte eficácia na tentativa de excluir as 
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mulheres da organização do trabalho e do próprio espaço público474, já que tais espaços 

poderiam ser nocivos à constituição feminina e à capacidade reprodutiva. Nesse sentido, 

o médico Antonio Ferrari procurava chamar atenção de que na execução das tarefas nas 

fábricas, visto que a jornada era exercida de pé, sem pausas para descanso, sem poder 

sentar e com atividades que, muitas vezes, exigiam movimentação, as operárias 

gestantes poderiam ter a gravidez ameaçada por exercerem trabalhos exaustivos 

fisicamente. 

Por outro lado, é preciso levar em consideração que para as mulheres 

trabalhadoras em difíceis condições financeiras e que tinham vários filhos, impedir o 

aumento da família poderia ser uma preocupação, já que a chegada de outro rebento 

poderia dificultar ainda mais as condições de sobrevivência. Assim, o recurso ao aborto 

por parte de operárias poderia representar uma tentativa de se afastar de condições mais 

precárias de vida. 

 

3.3 Relações de gênero e questões etárias na divisão do trabalho  

 São homens, mulheres e crianças, de várias origens, que se acham ligados 
pelos fortes laços da igualdade de condição. Ao amanhecer do dia, quando o 
apito soa, despertando-os para a luta cotidiana, erguem-se da cama 
estremunhados e dirigem-se à oficina, humildes e resignados à voz 
imperativa do dever. Meninos raquíticos passam a tiritar de frio. As raparigas 
usam, pela cabeça, chales baratos, cheios de fios de algodão, e trazem 
debaixo do braço guarda-chuvas ordinários. Caminham apressadas, 
arrastando os tamancos. Menos impressionante, embora, a fisionomia dos 
homens não deixa de causar tristeza.  
Dentro da fábrica, a promiscuidade é perfeita, mormente nas seções de 
tecelagem. Há tecelãs que trabalham com quatro a cinco teares, suplantando 
assim a maioria dos companheiros do sexo masculino. 
As crianças empregam-se nos serviços de cardas e fiação. Assim corre o dia 
até a tarde, quando novamente apita para a saída.  
Então, o espetáculo se torna divertido. Retiram-se todos em grupos, a brincar, 
dizendo pilhérias. Os meninos ainda têm animo para saltar pela estrada e 
praticar travessuras475. 

O trecho acima faz parte de uma reportagem que procurou abordar as condições 

dos operários do subúrbio do Distrito Federal. Tal fragmento faz referência aos/às 

operários/as da Fábrica Bangu e busca chamar atenção para os homens, mulheres e 

crianças que se encontravam “ligados pelos fortes laços de igualdade de condição”, ou 
                                                           

474 RAGO, Margareth. Relações de gênero e classe operária no Brasil, 1890-1930. In: MELO, Hildete 
Pereira de; PISCITELLI, Adriana; MALUF, Sônia Weidner; PUGA, Vera Lucia (Orgs). Olhares 
Feministas. Brasília: Ministério da Educação: UNESCO, 2009.  p. 231. 
475O Paiz. 16/09/1906. 
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seja, todos eram operários fabris. Veremos aqui que havia diferenciações de gênero e 

etária na empregabilidade dessa força de trabalho, no entanto, o articulista concentra sua 

preocupação no fato de que todos os membros da família operária deveriam se 

empenhar na “luta cotidiana” e adentrar no mundo fabril desde muito cedo.  

No interior da fábrica, o articulista ressalta que havia promiscuidade por conta 

da existência de seções que empregavam homens e mulheres, visto que tal proximidade 

ameaçava as noções de moralidade burguesa e colocava em dúvida a honra das 

mulheres, nesses ambientes já tão ameaçadores de suas virtudes. O articulista também 

trata de outro tipo de ameaça, o acúmulo de teares nas mãos das tecelãs, o que, segundo 

ele, ameaçaria a permanência dos homens na fábrica, pois na tecelagem, trabalhar com 4 

ou 5 teares demonstrava adaptação e habilidade no trabalho e, por ser uma seção que 

pagava de acordo com a produtividade, estar no controle de um número maior de teares 

representava conseguir melhores remunerações. Tais circunstâncias poderiam ser 

encaradas como ameaçadoras para a ordem familiar e a noção de homem provedor, 

posto que as mulheres estariam “tirando” o emprego dos homens e, ainda, conseguindo 

angariar remunerações mais satisfatórias. 

O articulista também aborda as condições de empregabilidade das crianças, que 

teriam oportunidade de ingressar em seções específicas da produção, como as cardas e a 

fiação. Contudo, apesar da necessidade do trabalho, o jornalista finaliza sua análise 

ressaltando que mesmo depois de um dia inteiro na fábrica, todos ainda tinham ânimo 

para divertir-se e os meninos, com seu espírito juvenil e brincalhão, faziam travessuras 

pela estrada no retorno para casa. 

O trecho apresentado nos permite refletir acerca da divisão sexual e etária do 

trabalho em fábricas de tecidos. Assim, nessa etapa da pesquisa, analisaremos as 

questões de gênero e etárias que procuraram organizar a distribuição espacial e 

hierárquica nesses ambientes de trabalho.   

De acordo com o Censo de 1920, as mulheres representavam 52,4% da força de 

trabalho nas fábricas de tecidos de algodão no Brasil476 e mostramos aqui que, em 

determinadas épocas, a mão de obra feminina representou 1/3 da força de trabalho 

empregada nessas companhias. Contudo, é importante salientar que mesmo o setor têxtil 
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sendo um ramo da indústria que incorporou considerável mão de obra feminina, as 

mulheres não eram distribuídas de forma homogênea pelas diferentes áreas das fábricas 

e havia setores em que sua presença era praticamente nula.  

A seguir, podemos observar uma tabela que apresenta a distribuição de homens e 

mulheres nas diferentes seções da Fábrica Cruzeiro: 

Tabela 7 - Distribuição da força de trabalho na Fábrica Cruzeiro segundo o 
sexo 

Seções Número total de 
operários (as) 

Masculino (%) Feminino (%) 

1. Preparação do 
algodão 

206 99 1 

2. Preparação do fio 672 39 61 
3. Fiação 2043 60 40 

4. Beneficiamento do 
fio 

584 25 75 

5. Trama 346 7 93 
6. Urdimento 509 70 30 
7. Tecelagem 2107 49 51 

8. Inspeção de pano 129 48 52 
9. Bordado 226 8 92 
10. Flanela 301 99 1 

11. Alvejamento 400 99 1 
12. Tintura do pano 214 95 5 

13. Estamparia 187 100 - 
14. Auxílio à estamparia 112 99 1 

15. Acabamento 273 99 1 
16. Complementação 618 42 58 

17. Auxílio à produção 80 100 - 
18. Conservação da 

fábrica 
1629 99 1 

19. Conservação das 
máquinas 

661 100 - 

20. Fabricação das 
máquinas 

335 99 1 

21. Serviços 80 99 1 
22. Administração 88 99 1 

23. Assistência 73 41 59 
Total 11.873* 67% 33% 

*Havia 27 cartões sem informações de cargo.
477 

Percebemos então que o trabalho feminino na Fábrica Cruzeiro era 

predominante nas áreas de preparação do fio, beneficiamento do fio, tecelagem, 

                                                           
477 WEID, Elisabeth von der; BASTOS, Ana Marta Rodrigues, op cit, p. 216. 



200 

 

inspeção de pano, complementação, assistência e, maciçamente concentrada nas áreas 

de trama e de bordado. O trabalho da trama tinha início na seção das espuladeiras, que 

consistia em passar o fio das espulas de fiação, que eram grandes, para espulas usadas 

no tear, de tamanho menor. O trabalho exigia rapidez de movimentos, pois implicava 

em uma troca constante de bobinas e emendas de fios478. O trabalho de bordado fazia 

parte da área de beneficiamento do fio e consistia em, inicialmente, lavar o pano cru 

para tirar a goma, o que facilitava a execução da máquina de bordar. Assim, essa seção 

“empregava um mestre, ou técnicos de bordados, ou pantografista, responsável pela 

elaboração dos desenhos e o manejo do pantógrafo”479. Os homens, em pequena 

quantidade nesta seção feminilizada, exerciam os cargos de chefia e de trabalho 

especializado, ou seja, que requeria um conhecimento acerca do ofício (provavelmente 

também aprendido na fábrica). As mulheres, em maior número nesta seção, 

provavelmente, se concentravam nos cargos de manejo das máquinas, enroladores e as 

rebordadeiras. A função destas últimas seria observar o desempenho da máquina e 

interferiam, caso algo fugisse ao esperado.  

Elisabeth von der Weid e Ana Marta Bastos ao analisar a participação das 

mulheres na força de trabalho da Cruzeiro afirmam que elas eram geralmente 

designadas às seções de trabalho leve, semiqualificado ou que não exigia qualificação, 

como as áreas já especificadas. Seu trabalho se desenvolvia, sobretudo, na seção 

complementar à produção e em funções ligadas à assistência, como a escola, a farmácia 

e a creche. Exceto no caso da área de tecelagem, que era o centro da produção e exigia 

qualificação480.  

Contudo, é preciso questionar essas noções de hierarquização em relação à 

qualificação e a compreensão de que as mulheres executavam tarefas que não exigiam 

habilidades específicas. No tocante aos papeis de gênero na indústria, Barbara 

Weinstein salienta que as categorias qualificado, semiqualificado e não qualificado são 

construções, e não simples representações de critério técnico. Baseando-se no estudo de 

Joel Wolfe sobre a indústria têxtil paulista, Weinstein argumenta que as mulheres foram 

predominantes em seções que utilizavam máquinas antiquadas, como na fiação, e que 

suas qualificações no trato com essas máquinas eram valorizadas pelos patrões. No 
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entanto, a definição de qualificação que dominou a educação industrial rejeitou tal 

conhecimento empírico em favor da especialidade técnica481.  

Em um período em que o conhecimento acerca de uma função era adquirido na 

prática do trabalho pela observação ou auxílio de outros/as operários/as, torna-se 

interessante refletir sobre o que representaria as categorias qualificação e sem 

qualificação nas fábricas de tecido. 

Segundo Pat Hudson, a natureza da industrialização foi marcada pelo 

predomínio do trabalho das mulheres, visto que elas ofereciam uma mão de obra 

flexível, barata e adaptável para fábricas e ateliês e tinham atributos considerados 

femininos, como a delicadeza, que despertavam interesse dos primeiros bens industriais, 

tais como os do ramo de tecidos, vestuário e alimentos482. 

Mirta Lobato adverte que características como débil, hábil, forte, etc, não 

representam meros atributos de uma descrição, mas indicam a possibilidade individual e 

os limites desta na formação de seu papel social como trabalhadores/as. Tal 

possibilidade está diretamente ligada a relações de gênero. Assim, força e habilidade são 

consideradas atribuições masculinas, enquanto habilidade e delicadeza são femininas483; 

e tais atributos determinariam a divisão sexual do trabalho. 

É preciso considerar que a categoria qualificação estabelece relação direta com 

as diferenças culturais atribuídas aos papeis de gênero. A divisão sexual se apoiou em 

práticas partilhadas pelos industriais e por trabalhadores apoiadas na concepção de que 

existiam diferenças de habilidades, de experiência e de treinamento vinculadas a 

questões biológicas. Nessa perspectiva, as ocupações femininas exigiam menor esforço 

físico ou se caracterizavam por uma habilidade manual que requeria um tato delicado 

para evitar o dano ao material. A consequência imediata disto era que a qualificação 

mais alta atrelava-se as funções desempenhadas pelos homens. Força, rapidez e 

resistência tornaram-se as maiores qualidades requeridas, visto que demonstravam 

maior desgaste físico e desenvoltura no trabalho. Lobato destaca que a valorização da 
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força física como atributo mais apreciado do que as habilidades manuais era comum em 

muitas atividades. A autora pôde perceber em seu estudo sobre empresas frigoríficas em 

Berisso (Argentina), mas adverte que tal valorização também pode ser encontrada na 

indústria têxtil484.  

Helen Chenut argumenta que as dimensões de gênero acerca da qualificação e o 

papel que a categoria de trabalho qualificado tem desempenhado nas relações de poder 

entre homens e mulheres foram, por muito tempo, negligenciados e merecem destaque 

nas análises de história do trabalho. A autora ressalta que as ocupações executadas pelas 

mulheres dificilmente eram associadas à qualificação, no entanto, em sua pesquisa sobre 

as fábricas de Troyes (França), ela percebeu que o valor social atrelado a certas 

ocupações femininas revelavam uma cultura têxtil valorizada pelos patrões e pelos 

companheiros de trabalho485.  

Subjacente a esse comportamento ocorreu um crescente senso de 

profissionalismo, que demandou a necessidade de mão-de-obra feminina dentro da 

indústria. De um lado, a mecanização levou as mulheres consideradas sem qualificação 

às máquinas onde exerciam trabalho mecânico. Por outro lado, aumentou o 

reconhecimento social dado àquelas que detinham conhecimento de costura, visto que o 

trabalho de bordado aumentou o custo de peças de seda durante a Belle Époque486. 

Assim, apesar das mulheres que ingressaram na indústria de Troyes não terem sido 

reconhecidas como trabalhadoras qualificadas, as costureiras tiveram suas habilidades 

manuais apreciadas e conquistaram valor socialmente. 

José Sergio Leite Lopes percebe que ao passo que os operários recrutados para a 

Companhia de Tecidos Paulista eram questionados sobre os trabalhos exercidos 

anteriormente, eram fiscalizados para análise de marcas corporais resultante de outras 

ocupações e, com isso, fazia-se uma relação com as funções exercidas na fábrica têxtil, 

os recrutadores operavam numa lógica de certa valorização das funções desempenhadas 

anteriormente pelos trabalhadores sem reconhecer isso em termos de qualificação487. 
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Nesse sentido, a partir das interpretações aqui apresentadas acerca da categoria 

qualificação e das noções sobre o trabalho feminino, torna-se possível pensar que a 

divisão sexual do trabalho na indústria têxtil, pautada por noções de qualificação, na 

qual como apontaram Elisabeth Von der Weid e Ana Marta Bastos, as mulheres 

executavam as funções de trabalho não qualificado, exerceu relação direta com as 

diferenças sócio-históricas atribuídas aos papeis produtivos associados a homens e 

mulheres. Assim, as funções que exigiam habilidades manuais e delicadeza no trato com 

o material, característica apontada como feminina, foram consideradas como trabalho 

não qualificado, visto que a exigência requerida em tal atividade eram qualidades 

consideradas “inerentes a natureza feminina”. 

Essa distribuição espacial do trabalho feminino converge com o que defende 

Michelle Perrot, de que para os patrões, o sexo feminino possuiria delicadeza necessária 

para lidar com certos produtos, submissão e cuidado, características importantes no 

trabalho fabril, ainda muito manual488. 

No tocante à valorização da força física, é importante perceber que apesar das 

mulheres não serem designadas às seções que exigiam carregamento de peso, o desgaste 

físico também estava presente nas funções que elas desempenhavam, visto que eram 

atividades efetuadas por longas horas, de pé, que exigiam movimentação e, em algumas 

situações, até mesmo subir nas máquinas; feitas em salas, muitas vezes, quentes. Tais 

condições de trabalho também nos permitem questionar o que afirmaram Elisabeth von 

der Weid e Ana Marta Bastos de que as mulheres desempenhavam as funções de 

trabalho leve. 

Em relação à divisão sexual do trabalho, Ana Paula Mendonça de Resende 

encontrou na Companhia Industrial São Joanense uma distribuição espacial bem 

próxima à configuração da Fábrica Cruzeiro. Ao analisar dados referentes aos anos de 

1927/1932, 1934 e 1935, a autora percebeu que dentro do processo produtivo, apenas 

seções de fiação e tecelagem empregavam um número mais equilibrado de homens e de 

mulheres, nas demais, predominava a superioridade numérica de um sexo ou de 
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outro489. No caso da Fábrica Cruzeiro, além das seções mencionadas apenas a Inspeção 

do pano continha uma quantidade mais igualitária de homens e mulheres. 

Entre as seções mais equilibradas em relação ao número de homens e de 

mulheres, torna-se interessante focalizar a tecelagem, visto que era uma seção que 

requeria habilidade manual, atribuição associada à mão de obra feminina, e que não 

explicaria a alta concentração de homens em tal atividade. José Sérgio Leite Lopes, 

inclusive, aponta que o segredo para o bom desempenho nesta seção estaria na astúcia 

de prever a paralisação da máquina por conta do rompimento do fio e tentar evitá-lo. 

Em casos em que a fissura no fio não pudesse ser evitada, exigia-se “grande habilidade 

e rapidez sobre um material frágil”490, acrescentaríamos ainda a necessidade da 

delicadeza no trato com o fio em virtude da fragilidade do material.  

Assim, destacando-se a necessidade da habilidade manual, apresenta-se como 

ponto intrigante de reflexão pensar a proporção quase igualitária de homens e mulheres 

na tecelagem. Deve-se levar em consideração que tal seção pagava por produção, o que 

permitia variações salariais de acordo com a produtividade; ainda, que dependendo da 

habilidade na atividade era permitido que cada tecelão ficasse responsável por mais de 

uma máquina de tear, o que aumentaria sua produção e, consequentemente, sua 

remuneração. Além disso, sabendo-se que a função de tecelão requeria as atividades de 

ficar de pé próximo ao tear vigiando sua execução, andar pelos teares de sua 

responsabilidade, trocar espulas e emendar os fios que se partiam, percebe-se que tal 

função requeria mais habilidades do que qualidades manuais e permitia ganhos salariais 

mais expressivos. 

Nesse sentido, pensar a alta concentração de mulheres na tecelagem também 

apresenta-se de forma interessante, visto que possibilitou a elas variações em suas 

remunerações de acordo com suas adaptações ao trabalho e a execução de uma função 

que ultrapassava a lógica de atividade feminilizada, pois além de ter habilidade manual, 

a tecelã deveria ser ágil para dar conta de mais de um tear, eficiente e rápida na troca de 

espulas para que a máquina ficasse menos tempo parada e perspicaz para prever o 

rompimento do fio e tentar evitá-lo. 

                                                           
489RESENDE, Ana Paula Mendonça de. A organização social dos trabalhadores fabris em São João Del 
Rei: o caso da Companhia industrial São Joanense (1891-1935). Dissertação de mestrado. Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas. UFMG, Belo Horizonte. 2003. p. 56. 
490LOPES, José Sérgio Leite, op cit, p. 317. 
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Portanto, se por um lado, o trabalho feminino se concentrava em determinadas 

áreas, de outro, era excluído (ou quase que exclusivamente) de seções vinculadas à 

maior especialização da produção, tais como, a atividade mecânica, a metalúrgica, a 

conservação da fábrica (obras) e os serviços; e ainda dos setores que exigiam um 

conhecimento específico e escolarização, como no caso da administração, da fabricação 

das máquinas e da seção de estamparia.  

Em relação à Fábrica Alliança, mesmo em seções em que a força de trabalho era 

predominantemente feminina, como conta a ex-operária Corália Pereira da Costa, como 

a seção de penteadeiras, os cargos de chefia e liderança eram ocupados por homens. 

Assim afirma Corália: “Tinha muita gente. Na minha sala onde eu trabalhei, nas 

penteadeiras eram só mulheres, tinha só os dois homens, o chefe e o irmão do chefe e 

tinha um rapaz que pesava os latões”491. 

No entanto, a ex-operária Valentina Lopes Mendes ressalta que apesar das 

mulheres não assumirem posições de chefia e comando, nas seções feminilizadas, as 

operárias mais antigas ficavam responsáveis pela ordem da sala na ausência do mestre e 

do contramestre: 

[Entrevistada] Porque às vezes, o mestre e o contramestre quando queriam ir 
a algum lugar, pegava aquela [operária] mais antiga para tomar conta daquela 
turma... 
[Entrevistadora] Eram mais mulheres que tomavam conta das seções ou mais 
homens? 
[Entrevistada] Não. De mulher era só mulheres. Tinha mestre e contramestre 
para cada sala de trabalhar. 
[Entrevistadora] Quer dizer que tinha várias mestres mulheres? 
[Entrevistada] É. Cada lugar que pertencia aquela coisa, era homem que 
mandava, mas, sempre, a mãe daquela moça era uma, que tomava conta 
daquela turma enquanto o mestre não chegava492. 

Percebemos então que a preocupação com a manutenção da “ordem”, os padrões 

de moralidade e com a permanência da produtividade exigia que a vigilância fosse 

constante e, nesse sentido, abria-se espaço para que as operárias antigas na fábrica 

ficassem encarregadas, mesmo que temporariamente, de zelar pelo bom funcionamento 

da produtividade. Apesar de saber que a responsabilidade pela seção era temporária, 

Valentina conta que a operária que tomava conta da seção em que sua irmã trabalhava 

era bem severa com suas companheiras: 

                                                           
491 Entrevista com Corália Pereira da Costa. Coleção Bairro Fábrica. AMORJ. 1987. 
492Entrevista com Valentina Lopes Mendes. Coleção Bairro Fábrica. AMORJ. 1987. 
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[Entrevistada] ...essa [operária] que tomava conta da turma que a minha irmã 
trabalhava tinha uma implicância com a minha irmã, não sei porquê. [...] A 
minha irmã ainda era uma menina, com 9 anos, não tinha nada com essas 
coisas. [...] Minha irmã disse que ia ao banheiro, ela disse “agora você não 
vai”. Minha irmã foi se prendendo, se prendendo, ficou doente da urina. 
Minha mãe ficou chateada com isso e foi falar com o mestre dela. Ele não 
sabia, chamou a atenção dela na frente da minha mãe493.  

No relato de Valentina, observamos que a operária, incumbida de cuidar da sala, 

quis aproveitar as poucas brechas abertas para as mulheres para assumirem posição de 

comando e responsabilidade e procurou agir rigorosamente no controle da seção. No 

entanto, ao proibir a menina de usar o banheiro e acarretar consequências nela, a 

operária rompeu com a confiança que os pais dos/as menores que trabalhavam em 

fábricas depositavam nos funcionários superiores e nos patrões, visto que as crianças 

eram empregadas nas fábricas na lógica de serem iniciadas no mundo industrial, 

orientadas para o trabalho, para contribuir na renda familiar, mas, em contrapartida, os 

patrões deveriam ser os responsáveis por elas na ausência de suas famílias. O 

comportamento da operária foi tão desaprovado que a mãe de Valentina foi até o mestre 

da seção, informou o ocorrido e este para restabelecer a confiança depositada, 

repreendeu a operária na sua frente. 

Os/as menores ingressavam nas fábricas na condição de aprendizes, em alguns 

casos, exercendo funções de assistência à produção, como varrer, limpar as máquinas e 

trocar as espulas, na fiação. Alzira Gomes conta que, na fiação, uma das seções que 

mais empregavam, as crianças eram as responsáveis pela substituição das espulas: 

Era uma sala imensa, de perder até de vista. Na minha repartição 
principalmente, tanto tinha de homem quanto de mulher. Criança não tinha 
muita não. Tinhas umas que eram mais velhinhas, que justamente a gente 
chamava de “tirador, que tirava as espulas cheias, botava as vazias”494. 

Ann Farnsworth-Alvear argumenta que os/as menores e os recém-chegados às 

fábricas ocupavam as funções de assistentes, aprendizes, carregadores de bobinas e 

lubrificadores. Estabelecer boas relações com esses trabalhadores auxiliares poderia 

representar aumento da produtividade dos/as operários/as que ficavam responsáveis por 

máquinas, visto que estes dependiam dos assistentes para manterem o bom 

funcionamento do equipamento495.  

                                                           
493Entrevista com Valentina Lopes Mendes. Coleção Bairro Fábrica. AMORJ. 1987. 
494Entrevista com Alzira Luísa Gomes. Coleção Bairro Fábrica. AMORJ. 1987. 
495FARNSWORTH-ALVEAR, Ann, op cit, p. 154. 
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O ex-operário Valdir do Amaral conta que, ao ingressar na Fábrica Alliança, 

ainda menino, iniciou como tirador de espulas e, com o tempo mudou de função: 

“Trabalhei na fiação... aquilo pra tirar as espulas que chegava. Tudo rapazote. Depois, 

fui arreador, fui pagador de fio e fui carregador de fio”496. 

A fala de Valdir, que ficou somente um ano e alguns meses na Alliança, nos 

permite perceber que mesmo exercendo apenas funções auxiliares à produção e tendo 

um número limitado de funções que poderiam desempenhar, os/as menores podiam 

circular por diferentes atividades e ampliar seus conhecimentos acerca das funções 

permitidas para eles/as. 

Ao analisar as contratações da Fábrica Cruzeiro levando-se em consideração a 

faixa etária, é possível observar que o trabalho feminino era admitido em maior 

proporção até a idade de 25 anos, e, majoritariamente, entre 14 e 17 anos (43,6% da 

mão de obra feminina contratada). A partir dos 25 anos a contratação da mão de obra 

feminina decaía drasticamente (26 a 45 anos – 23,5% das contratadas)497. Podemos 

pensar que tal fenômeno ocorresse pelos dirigentes entenderem que as moças mais 

jovens, por ainda estarem sob a tutela dos pais (em alguns casos, que até trabalhavam na 

mesma fábrica), fossem mais passíveis de controle ou até mesmo por moças mais 

jovens representarem maior demanda para esses postos de trabalho, visto que muitas 

deixavam de trabalhar em fábricas de tecidos após o casamento. Contudo, torna-se 

importante atentar que apesar da queda nas contratações em idades acima de 25 anos, a 

porcentagem de mulheres que ingressaram na Fábrica Cruzeiro acima dessa idade ainda 

é considerável (26 a 45 anos – 23,5%), se pensarmos que tais mulheres se encontravam 

em idade reprodutiva e que o casamento e a gestação, muitas vezes, atrapalhavam a 

permanência na fábrica. Deve-se lembrar também que esta fábrica passou a possuir uma 

creche a partir de 1923, o que pode ter facilitado o ingresso de mulheres de tal faixa 

etária no estabelecimento.  

                                                           
496Entrevista de Valdir do Amaral. Coleção Bairro Fabrica. AMORJ. 1987. 
497 Dados extraídos de um quadro apresentado na página 229 do livro: WEID, Elisabeth von der; 
BASTOS, Ana Marta Rodrigues. O fio da meada: estratégia de expansão de uma indústria têxtil: 
Companhia América Fabril: 1878-1930. Rio de Janeiro, Fundação Casa Rui Barbosa, Confederação 
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Como uma contribuição para pensarmos sobre a hipótese das moças 

representarem maior facilidade de controle por conta da influência dos pais, Alzira 

Gomes aborda seu posicionamento em uma greve ocorrida na Fábrica Alliança: 

Eu não sei, mas acho que... negócio de... aquele negócio de querer aumento; 
pessoal que queria, então fez aquela greve. Mas eu nunca me meti na greve, 
porque minha mãe não deixava. 
[...] 
Eu não queria me meter não, que eu não gosto de confusão. E a minha mãe 
também não queria.498 

 
Há também a possibilidade de que a procura de moças solteiras jovens era maior 

para esses postos de trabalho do que de mulheres já em idade de estarem casadas, e a 

fala da mesma entrevistada nos dá indícios para tal interpretação: 

[Entrevistadora] E eles [irmãos e irmãs da entrevistada] sempre trabalharam 
na fábrica? 
[Entrevistada] Trabalhou. Tenho irmã que até depois de casada trabalharam, 
mas eu não, eu quando me casei, eu saí, porque meu marido já não queria 
mesmo que eu trabalhasse499. 

 

A fala de Alzira juntamente com os dados apresentados sobre a Fábrica Cruzeiro 

nos permite refletir sobre uma menor rotatividade da moças solteiras em detrimento das 

casadas, visto que apesar da Fábrica Alliança e da Cruzeiro oferecerem creches e este 

último estabelecimento ainda oferecer licença para casamento e parto para as associadas 

da AOAF a partir de 1919, a permanência na fábrica por parte das mulheres casadas 

dependia de diversos fatores, como, por exemplo, a necessidade financeira e a 

aprovação do marido.  

Ao que parece, a Fábrica Alliança também empregava um grande contingente de 

moças, destacamos um trecho de uma notícia publicada no jornal Correio da Manhã em 

que o jornalista ressalta esse ponto: 

Foi um dia desses. Eram quasi 10 horas da manhã. 
A fabrica de tecidos Alliança, minutos antes, havia dado aos seus operarios a 
primeira folga da labuta do dia. É sabido o que acontece então: a curta via 
publica que do edifício da fabrica vae ter á rua das Laranjeiras fica, por uns 
cinco a dez minutos, coalhada de gente salpintanda de variegados tons. São, 
principalmente, mocinhas, no mais doce verdor da vida, que, de sáia-curta e 
chinellas, aos grupos risonhos e trefegas, lá seguem apressadas, rumo feito 
para casa, onde vão almoçar; e com ellas desfilam meninos e moços, homens 
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e mulheres de edade mais alentada, que todos correm no mesmo sentido e 
com o mesmo fim500. (grifo meu) 

A presença feminina era fortemente sentida nas fábricas de tecidos. Talvez por 

estarem realmente em grande número nesses postos de trabalho ou pela presença 

feminina representar um certo incômodo a alguns trabalhadores que consideravam que 

as mulheres ocupavam oportunidades de trabalho dos homens. Em entrevista, o ex-

operário Valdir do Amaral enfatiza essa presença feminina: “[Entrevistadora] Havia 

mais homens ou mais mulheres na fábrica? [Entrevistado] Havia muita mulher! Muita 

mulher!”501. 

Apesar da preocupação de que as mulheres estariam roubando as oportunidades 

de trabalho dos homens, como apontado pelo articulista do jornal O Paiz no fragmento 

apresentado no início deste subtítulo, havia também a apreensão em relação à 

moralidade em virtude da constante proximidade de homens e mulheres. Ainda que os 

regulamentos de fábricas proibissem as conversas e as interações no ambiente de 

trabalho, vimos anteriormente, que os/as operários/as burlavam tais normais e criavam 

suas próprias noções de sociabilidade. No entanto, havia casos também em que quem 

deveria zelar pela implementação do regulamento, descumpri-os e ameaçavam as 

noções de moralidade implantadas nas fábricas, noções estas importantes para a 

manutenção da ordem no trabalho e para a permanência das moças em tais ambientes de 

trabalho. Para refletir sobre tais situações, destacamos um trecho de notícia do jornal A 

Razão: 

As operarias da fabrica velha [da Companhia Alliança], inclusive raparigas 
menores vivem envergonhadas porque os contra-mestres dissem-lhes 
liberdades, chegando mesmo – dizem os queixosos – a confundirem-nas com 
meretrizes.502 

Havia um embate entre a necessidade de trabalhar das mulheres e meninas 

menores e a ameaça às suas honras por conta da proximidade com homens nas fábricas, 

visto que, em virtude das condições que oferecia, este era um ambiente de trabalho que 

poderia colocar em dúvida a respeitabilidade das operárias, a ponto de correrem o risco 

de ser confundidas com “meretrizes”. As fábricas apresentavam-se como postos dúbios 

de trabalho, posto que, se de um lado, o contato era homens e mulheres era constante e 

                                                           
500Correio da Manhã. 18/12/1909. 
501 Entrevista de Valdir do Amaral. Coleção Bairro Fabrica. AMORJ. 1987. 
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até mesmo as salas feminilizadas eram comandadas por eles; de outro, alguns 

estabelecimentos procuraram implementar políticas para permanência das trabalhadoras 

casadas e com filhos e todas as fábricas mantinham regulamentos que tinham como 

objetivo proibir as interações no trabalho, o que demonstrava uma preocupação dos 

patrões em empregar mulheres, mas preservar a moralidade burguesa e as noções de 

feminilidade do período.   

No tocante ao tempo de trabalho, a defesa da jornada de 8 horas de trabalho 

esteve presente nos discursos dos jornais operários do período e foi uma forte demanda 

de luta do operariado da Primeira República. Nas fábricas de tecidos, dizia-se que a 

jornada de trabalho era de 10 horas, das 7h da manhã às 5h da tarde, com 1h de almoço. 

No entanto, quem trabalhava por produção procurava aumentar seu tempo de trabalho 

para melhorar sua remuneração. E havia também os períodos de serão, em que as 

fábricas precisavam aumentar a produtividade, e, assim, a jornada de trabalho adentrava 

o período da noite. No depoimento de Corália Pereira da Costa a respeito da Fábrica 

Alliança conseguimos perceber essas questões: 

Pegava das sete da manhã às cinco da tarde, mas a gente lá trabalhava até às 
7 horas. Tinha umas que pegava às 7, mas para ganhar extra, eu, como era 
por conta, eu pegava às 6h e largava às 10h da noite. [...] ganhava mais um 
pouquinho. Naquela época era mais um pouquinho.503 

A ex-operária Alvira Gomes também tratou dessa questão: 

Eu sei que eu ia das 7 às 11. Depois vinha almoçar e pegava lá meio dia. Eu 
trabalhava até às 5 horas. Às vezes eu trabalhava e depois vinha jantar, 
tornava a descer e ia fazer serão até às 9. Horas extras? Pagavam, mas 
naquele tempo era bagatela.504 

A fala de Alzira nos permite perceber o quanto a proximidade com o local de 

trabalho, sobretudo a moradia na vila operária, possibilitava reter por mais tempo o/a 

operário/a na lógica da produtividade da fábrica, pois nos períodos de serão, Alzira 

apenas saía do estabelecimento para fazer as refeições em casa e retornava ao trabalho, 

de onde só saía às 9 horas da noite. A ex-operária Alice Maia, cujos pais também foram 

operários da Alliança, abordou a dinâmica de trabalho nos períodos de serão:  

Quando chegava maio e dezembro havia horas extras pagas porque em junho 
começava o frio então em maio eles faziam muita flanela. Nesse caso 
trabalhavam até às nove horas da noite. Eles iam em casa, jantavam e 
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voltavam; principalmente os homens que faziam serão. E em dezembro por 
fazerem tecidos para as festas de fim de ano. Isso era bom porque eles 
ganhavam dinheiro extra, pois não havia 13º naquela época.505 

Apesar da ex-operária afirmar que os homens eram os trabalhadores principais 

dos períodos de serão, percebemos que a prioridade para fazer serão era mais em 

relação à seção trabalhada do que ao sexo do trabalhador. Realizavam os serões as 

seções mais importantes das fábricas e que abrigavam a maior força de trabalho, como a 

fiação e a tecelagem, seções essas que empregavam considerável número de mulheres e 

crianças. O jornal A Voz do Trabalhador publicou uma nota em duas edições de sua 

folha em relação a essa questão em 1908: “Na Fabrica de Tecidos Confiança, em Villa 

Isabel, [...] algumas secções fazem serão até as 10 ½ da noite, entre elas algumas de 

fiação onde trabalham crianças de 9 a 14 anos”506. 

Assim, ao expectador que observava a procissão de entrada nas fábricas, nas 

quais ingressavam homens, mulheres e crianças, após o apito das chaminés, era possível 

tirar conclusões semelhantes as que o articulista de O Paiz publicou na folha, de que 

os/as operários/as da Fábrica Bangu estavam “ligados pelos fortes laços de igualdade de 

condição”. Contudo, se por um lado, os membros da família operária se encontravam na 

mesma condição de proletários e empregados de fábrica, por outro, quando adentramos 

as fábricas de tecidos e focalizamos a divisão sexual e etária do trabalho, percebemos 

que o processo de proletarização apresentava diferenciações no tocante a questões de 

gênero e de acordo com a idade do/a trabalhador/a e que a hierarquização do operariado 

baseada em qualificação era muito mais uma construção do que uma representação de 

critério técnico. 

  

3.4 Vila operária: modos de controle e lutas pela permanência na 

moradia 

Durante os dias tremendos da crise agora um pouco mais decrescida, tivemos 
o alivio da casa fornecida pela companhia que se mostrou nossa verdadeira 
amiga. Estamos resgatando agora estes alugueis atrazados, com 10%, o que é 
muito suave, como vê.  
Os alugueis na villa operaria regulam de 60 mil a réis a 40, no mínimo507. 
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O trecho acima faz parte de uma reportagem que a Gazeta de Noticias fez junto 

aos operários da Fábrica Carioca. Em 1915, diversas fábricas de tecidos passaram por 

uma crise devido ao abastecimento insuficiente de algodão. No caso da Carioca, a 

solução para a crise foi funcionar apenas alguns dias da semana, o que gerou sérias 

consequências nas condições de vida do operariado. No fragmento, o operário 

Domingos Herculano do Amaral, considerado líder do operariado, ressalta a 

importância de ter contado com o apoio da companhia na flexibilidade da cobrança dos 

alugueis, em virtude das dificuldades em que se encontravam os/as trabalhadores/as 

daquela fábrica. 

Tal episódio nos abre brechas para refletirmos sobre a estrutura de dominação 

que se exprime na intervenção na reprodução social, por meio de aluguel de casas em 

suas vilas operárias. José Sergio Leite Lopes denominou tal forma de dominação de 

padrão “fábrica com vila operária” e essa forma de exercer controle sobre a força de 

trabalho foi definida pelo autor como: 

... uma configuração de uma estrutura de relações sociais de dominação, 
dentre outras configurações possíveis no interior do modo de uma produção 
capitalista e no interior do conjunto de relações entre a classe operária e o 
patronato, do ponto de vista da reprodução do capital, que se trata de estudar 
o padrão “fábrica com vila operária”508. 

Assim, nesta etapa da dissertação, pensaremos sobre as formas de controle extra-

fabril exercido na vila operária, pois, se as fábricas possuíam normas para regularem os 

comportamentos e os modos de reivindicação dentro da fábrica, no padrão “fábrica com 

vila operária” as tentativas de regulação dos comportamentos extrapolavam o espaço 

produtivo e alcançavam os/as operários/as em suas vidas privadas. No entanto, deve-se 

destacar que tal forma de controle teve como reação a luta dos/as trabalhadores/as, 

sobretudo, na defesa da permanência na moradia da vila operária. 

Com o avanço do processo de industrialização no Rio de Janeiro passou-se a 

evidenciar o problema habitacional colocado como uma questão social. As moradias das 

classes populares tornaram-se um problema tanto em decorrência de uma nova 

organização do espaço urbano da cidade quanto pelo viés sanitário. 

Como medida, o governo instaurou o decreto nº 268 de 30 de outubro de 1875 

que concedia isenção de impostos e os direitos de desapropriação da lei de 1845 às 
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pessoas físicas ou jurídicas que construíssem casas para operários e para as classes 

populares509. 

A partir da década de 1880, as fábricas têxteis começaram a fazer pedido de 

concessão para construção de vilas operárias, foram elas: Companhia de Fiação e 

Tecidos Alliança, em 1887, construindo casas para 420 operários e operárias na Rua das 

Laranjeiras; Companhia Fábrica de Tecidos São João, em 1888; Companhia de Fiação e 

Tecidos Corcovado, em 1893; Companhia América Fabril, em 1895510. 

Vilas operárias também foram construídas por empresas da construção civil 

próximas ou no terreno de fábricas têxteis, como foi o caso da Companhia de 

Saneamento do Rio de Janeiro que construiu a Vila Arthur Sauer ao lado da Fábrica 

Carioca, na Rua Dona Castorina, com capacidade para 800 operários e operárias, a Vila 

Senador Soares, em Vila Isabel, com 60 casas, para atender a demanda dos 

trabalhadores da Companhia Confiança, assim como a Vila Maxwell ao lado da mesma 

fábrica com capacidade para 600 pessoas511.  

Em relação às vilas operárias da Companhia América Fabril, Elisabeth von der 

Weid e Ana Marta Bastos afirmam que as que se localizavam na zona urbana possuíam 

características distintas da vila da Fábrica Pau Grande, que era uma fábrica-fazenda. A 

vila desta fábrica formava uma comunidade composta de trabalhadores do 

estabelecimento, enquanto no Distrito Federal, as vilas se localizavam em avenidas do 

entorno do edifício-sede da fábrica, o que permitia a sociabilidade entre o operariado 

das fábricas e os residentes dos bairros512. 

Margareth Rago afirma que a arquitetura das vilas operárias no Brasil seguiu o 

modelo inglês, no qual, as casas são dispostas em torno da fábrica, ou são circundadas 

pelas instalações industriais. No entanto, percebemos que nos dois casos, a vigilância e 

o controle do comportamento dos operários foram facilitados, visto que tais habitações 
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confluíam na tentativa de higienização das moradias populares e com o utilitarismo 

reinante513. 

Como o número de casas nas vilas de suas fábricas do Distrito Federal era menor 

do que a demanda operária, a Companhia América Fabril estabeleceu alguns critérios à 

prioridade no acesso a moradia: preferencialmente operários mais qualificados ou 

considerados imprescindíveis no trabalho; os mais antigos ou com as maiores famílias, 

garantindo maior força de trabalho para a empresa; e, a partir de 1921, era pré-requisito 

a afiliação à Associação dos Operários da América Fabril (AOAF). O monopólio sobre 

a moradia próxima ao local de trabalho representava para a companhia uma forma de 

reduzir o preço da mão de obra, já que o valor do aluguel era descontado do salário, 

ampliar o controle sobre a mobilidade do/a trabalhador/a e induzir o/a operário/a a 

permanecer no emprego514.  

Para um maior controle, disciplinarização e fixação da sua força de trabalho, 

alguns proprietários de fábricas criaram um sistema de serviços sociais destinado ao 

trabalhador e à trabalhadora para suprir serviços que, muitas vezes, o Estado não 

atendia, como em questões de habitação, educação e saúde. Controle também exercido 

com a implantação de vendas de gêneros alimentícios, casas de pasto e outros bens de 

consumo para que os/as operários/as não precisassem sair desse entorno para adquirir 

produtos para suas necessidades cotidianas.   

A estratégia patronal de fixação dos operários ao redor da unidade produtiva 

pretendia permitir que os industriais controlassem a economia interna do trabalhador e o 

tempo gasto na esfera privada, delimitando até mesmo seus momentos de lazer. Ainda, 

seriam controladas as redes de sociabilidade desses trabalhadores e trabalhadoras, visto 

que o acesso à vila era totalmente controlado e restrito aos residentes515. 

Na Fábrica Alliança, a falta de privacidade era motivo de reclamação dos 

trabalhadores que residiam nas vilas operárias. Só poderiam receber visitas de pessoas 

estranhas com a autorização prévia de um responsável da fábrica516. Era também um 

fator de insatisfação o controle exercido no lazer nos dias de folga. Segundo foi relatado 
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em uma carta enviada à Gazeta Operaria, quando os operários bebiam um pouco a 

mais, o vendeiro João Joaquim da Costa (que parecia ter “costas quentes” com os 

patrões da fábrica) agredia-os, expulsava-os a “ponta-pés” e ameaçava levar o ocorrido 

ao conhecimento dos patrões para que fossem demitidos517, demonstrando que quem 

vivia na vila da fábrica sentia o controle disciplinador se estender do espaço de trabalho 

até a esfera privada e se exprimir até mesmo em seus momentos de lazer. 

De acordo com Margareth Rago, a própria organização do espaço das vilas 

visava impedir aglomerações, dificultar hábitos pouco sóbrios ou uma vida de vícios 

pelo trânsito de pessoas desconhecidas, festas espontâneas, entre outras manifestações. 

Afinal, o acesso à vila operária era restrito aos moradores518 e os hábitos vivenciados 

em tal espaço eram vigiados, como é possível observar em reclamações na imprensa 

operária. 

Em virtude do menor número de casas em relação ao montante de trabalhadores 

havia concorrência para ocupar essas habitações e sendo a vila uma forma de 

disciplinarização do operariado, os motivos para os despejos poderiam não ser 

claramente especificados. Tal como no exemplo a seguir:  

Ha mysterios de difficil interpretação. Está nesse numero o que se passa com 
o operario Joaquim Correa, que trabalha na Fabrica Cruzeiro ha mais 
de tres annos, occupando uma das casinhas da fabrica, e que acaba, agora, 
de ser despejado, não se sabe por que motivo! Pois que, si elle está doente, 
tem duas filhas que trabalham na Fabrica Cruzeiro, e cujos salários dão 
completamente para pagar os alugueis do commodo em que acham 
installados519. (grifos meus) 

 
O trecho acima evidencia a fragilidade da permanência nas casas das vilas 

operárias das companhias. Manter o aluguel em dia não era garantia para continuar 

nessas moradias, pois, segundo a denúncia, apesar de Joaquim Correa estar doente (e 

possivelmente afastado), as remunerações de suas filhas, também funcionárias da 

Fábrica Cruzeiro, poderiam manter o aluguel, sendo assim, o motivo para a 

desocupação parece não ter sido muito bem definido para os inquilinos. 

A condição de viuvez também implicava instabilidade no acesso à moradia na 

vila operária, visto que não havia garantias para a viúva que não mantivesse vínculos 
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com a fábrica. Para evitar perder a habitação, a mãe de Valentina Lopes Mendes, viúva 

de um mestre da Fábrica Alliança, empregou suas filhas menores no estabelecimento.  

A família havia se mudado do Catete para Laranjeiras por conta do emprego do 

pai de Valentina no estabelecimento. Sobre a estrutura das casas da vila, a ex-operária 

conta que “tinha 2 vilas, uma vila nova e uma vila velha. Eu ainda me recordo bem hoje 

que eram 2 quartos, 2 salas. Casas grandes, boas”520. É possível que por ter sido filha de 

um mestre, Valentina e a família residissem em casas diferenciadas das habitações dos 

demais operários. Segundo Rago, a maior parte das vilas operárias possuía casas que se 

diferenciavam em tipos e tamanhos, de acordo com a categoria do funcionário da 

fábrica que a ocuparia521. 

Após a morte do mestre, a família ainda permaneceu na residência durante um 

tempo. A mãe de Valentina pode não ter sido incomodado por um período, pois dava 

aulas de costura para as filhas dos mestres e contramestres da fábrica. No entanto, 

segundo Valentina, o chefe do escritório da fábrica incomodou-se porque queria que a 

costureira desse aulas apenas para sua filha. Com a recusa da viúva, o chefe solicitou a 

retirada da família da casa. Assim, elas foram encaminhadas a uma casa em cima do 

morro que se localizava atrás da fábrica, possivelmente, com aluguel mais modesto. 

Para ajudar na renda familiar, as irmãs mais velhas de Valentina ingressaram na 

Alliança com 7 e 8 anos; ela entrou um pouco mais tarde, aos 9 anos. 

Os despejos também poderiam representar uma forma de punição para 

operários/as desordeiros/as ou grevistas. Por ser a moradia controlada pela companhia, 

esta poderia impor o despejo a quem não se adequasse às regras e como forma de 

disciplinar os demais. O despejo associado à demissão da fábrica colocava em situação 

muito delicada a família operária que dependia do trabalho e da moradia para manter 

sua sobrevivência. Durante a greve geral de 1903, os/as residentes da vila operária da 

Fábrica Alliança foram contados entre os/as trabalhadores/as que acabariam voltando ao 

trabalho antes do fim movimento grevista, visto que essas pessoas poderiam ter a 

permanência nas habitações ameaçada em virtude da insubordinação aos patrões. Assim 

foi publicado no Jornal do Brasil, em 25 de agosto: 

Previmos hontem, em noticia da edição da manhã, que deveriam comparecer 
ao trabalho na fabrica Alliança, mais de trezentos operarios, pelo menos, que 
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residem nas casas da Villa Alliança, edificadas em terreno da dita fabrica e 
pertencentes á Companhia de Fiação e Tecelagem Alliança522. 

Em 19 de março de 1909 foi publicado no jornal Correio da Manhã que após a 

paralisação do trabalho na Fábrica Confiança por parte dos operários argumentando que 

não continuariam a trabalhar sob as ordens de um mestre geral que consideravam 

violento e injusto, os reivindicadores foram demitidos e despejados da vila operária 

juntamente com suas famílias. 

Diante da discordância entre patrões e operários, a diretoria da fábrica decidiu 

manter o mestre geral e fechar o estabelecimento. Além disso, para intimidar os 

grevistas, a diretoria informou que os residentes na vila operária teriam 24 horas para 

desocupar as casas. Sobre este episódio, posicionou-se o articulista do Correio da 

Manhã da seguinte forma: 

A directoria ahi cometteu um excesso insustentável. Nada ha mais iniquo, 
mais deshumano, mais revoltante, que querer atirar á rua, do dia para a noite 
um numero tão grande de familias, numa época como esta, em que mesmo 
para os ricos, é tão dificil encontrar casa. Para onde hão de ir os moradores da 
villa operaria da Fabrica Confiança? Como em vinte e quatro horas encontrar 
habitação conveniente? Como, para muitos fazer immediatamente a 
mudança, talvez para um bairro longínquo, o que a torna dispendiosa, quando 
o pagamento de debitos que a propria mudança exige, e o aluguel adeantado 
da casinha ou do commodo tomado absorvem naturalmente o magro saldo 
das ultimas contas com a fabrica?523 

Reconhecendo a importância da moradia na vila operária e a dificuldade de 

habitações populares no Distrito Federal a um preço que não consumisse toda a renda da 

família operária, o articulista procura denunciar o que considerou ser “um excesso 

insustentável”. Assim, vemos que se, por um lado, a companhia concedia casas 

próximas à fábrica a preços, na maioria das vezes, razoáveis, por outro, a retirada da 

moradia também era utilizada como mais uma forma de punição a quem não se 

adequasse às regras ou reivindicasse mudanças na organização do trabalho. 

Margareth Rago argumenta que as vilas operárias funcionaram também como 

arma direta dos patrões para desmobilizar a resistência dos trabalhadores, ameaçando 

com despejo e demissão no sentido de evitar a emergência de movimentos grevistas524. 

Por sua vez, José Sergio Leite Lopes ressalta que o modelo de dominação 

“fábrica com vila operária” extrapola a relação monetária que se manifesta no 
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pagamento de salário, e se exprime, além disso, por meio do poder extra-monetário 

dessas fábricas sobre os operários e no controle extra-fabril sobre estes, pois fornecer 

moradia a sua força de trabalho em troca de um aluguel descontado no pagamento e de 

obrigações geralmente não explícitas em contrato, mas que deveriam ser incorporadas 

pelos residentes na vila operária como parte das regras do jogo, representa de fato uma 

interferência direta da administração da fábrica sobre a vida privada de seus 

trabalhadores525. 

Assim, aos que não se adequassem ao comportamento não explicitado em 

contrato, mas requerido pela administração da fábrica como forma de permanência na 

vila operária, era retirado o acesso à moradia em tais habitações. No entanto, houve 

casos em que os/as operários/as procuraram reivindicar sua permanência na vila 

operária e lutaram contra as ordens da administração da companhia. 

Em 18 de novembro de 1917, o jornal A Razão noticia que, no dia anterior, se 

reuniram na União dos Operários em Fábricas de Tecidos diversos/as operários/as 

têxteis para tratar, entre outros assuntos, da greve que abarcava várias fábricas de 

tecidos. Às 6 horas, horário marcado para o início da reunião, o salão estava repleto de 

operários e operárias “sendo grande a concorrência do sexo feminino”526.  

Foi informado que a Fábrica Cruzeiro havia retomado o trabalho, a União alegou 

não ter responsabilidade pelo fracasso da parede naquela fábrica. A seguir foi elogiada a 

atitude firme e coesa de permanência na greve dos/as operários/as da Fábrica Alliança. 

Uma operária do estabelecimento, Julia Silva, tomou a palavra e relatou vários fatos 

ocorridos com ela na fábrica que demonstravam “a perversidade do mestre Ferreira e do 

gerente Fonseca”527.  

Sem informações sobre uma possível reunião conciliatória entre patrões e 

operários/as, no dia seguinte, o mesmo periódico publicou que a fábrica reabriu suas 

portas, mas não aceitaram a entrada de 66 operários sob a alegação “de que esses eram 
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os orientadores dos movimentos grevistas”528. Os/as operários/as decidiram 

conservarem-se em greve pacífica até que seus companheiros fossem readmitidos.  

No dia 27 do mesmo mês, A Razão noticiou que a greve permanecia e que a 

diretoria da companhia havia dado ordem judicial de despejo da vila operária aos 

operários que constavam em sua “lista negra”. Em contrapartida, a União dos Operários 

em Fábricas de Tecidos forneceu procuração ao Dr. Evaristo de Moraes, advogado da 

associação, para que se encarregasse das ordens de despejo judicialmente529. 

A luta dos trabalhadores no campo judicial pela defesa da moradia na cidade do 

Rio de Janeiro foi brevemente abordada por Pedro Jimenez Cantisano, em um artigo 

que procura analisar as disputas entre Estado e proprietários durante o período do “bota-

abaixo” promovido pelo prefeito Pereira Passos. Segundo Cantinaso, em meio a uma 

conjuntura de desapropriação dos cortiços e casas de cômodos localizadas no centro da 

cidade, Augusto Queirós, membro da União Operária do Engenho de Dentro 

aproveitando-se de uma decisão do STF, em favor dos proprietários, que se pautava no 

direito de inviolabilidade de domicílio, impetrou um habeas corpus coletivo, em 20 de 

fevereiro de 1905, na tentativa de que as “oprimidas classes operárias e proletárias” não 

tivessem suas casas violadas pelos agentes da prefeitura. Mesmo que não pudesse 

acionar o direito de propriedade, Queirós procurou atuar se baseando no argumento 

constitucional de inviolabilidade da casa, visto que esses trabalhadores pagavam 

alugueis para ocuparem essas habitações. No entanto, apesar dos esforços, sua petição 

foi considerada pouco específica530. 

Após as greves de 1917, uma onda de despejos nas vilas operárias das fábricas 

de tecidos estimulou os/as trabalhadores/as a, mais uma vez, acionar a justiça na defesa 

pela permanência nas habitações residiam. Foram encontrados, no Arquivo Nacional, 7 

casos de despejos envolvendo 13 operários/as na Companhia de Fiação e Tecidos 

Alliança nesse período. Em todos esses casos de despejamento, a companhia alegou 

como justificativa que os alugueis das casas de sua vila estavam em atraso. No entanto, 

em 2 casos envolvendo 2 operárias e 3 operários, os/as despejados/as procuraram 

recorrer da ordem de desocupação por meio do recurso jurídico. No primeiro caso, 
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foram despejadas Judith Gusmão Fernandes e Clarice Gomes Flores; no segundo, João 

Luiz Pereira, Manoel Pereira Cardoso, José Cardoso Leal. 

Em 17 de novembro de 1917, a Companhia de Fiação e Tecidos Alliança deu 

entrada em uma ação de despejo contra as operárias mencionadas. O estabelecimento 

têxtil havia alugado um de seus prédios localizado na Rua General Glicério, nº 61 para 

as operárias Judith Gusmão Fernandes e Clarice Gomes Flores mediante o aluguel de 

70$000 mensais. Segundo a companhia, as trabalhadoras estavam em dívida com o 

aluguel referente ao mês de outubro e, assim, solicitaram junto ao Juízo da Quarta 

Pretoria Cível da Capital Federal que as informasse que deveriam desocupar em 48 

horas do edifício da Alliança. 

As operárias se defenderam afirmando que o argumento de que estavam com 

aluguel atrasado era um falso pretexto para despejá-las no prazo de 48 horas. Entre os 

meses de novembro de 1917 e o início de janeiro do ano seguinte Judith e Clarice 

procuraram reunir provas e, em 12 de janeiro de 1918, as trabalhadoras solicitaram 

junto ao Juízo que juntasse aos autos sua defesa e os documentos para os fins de direito. 

Na defesa das operárias, o advogado Galba Machado argumentou que era de 

praxe na Companhia de Fiação e Tecidos Alliança o desconto dos alugueis no ato do 

pagamento dos salários. Nesse sentido, as trabalhadoras não teriam como dever o 

aluguel à companhia e como provas, Judith e Clarice apresentaram seus comprovantes 

de recebimento de salários com desconto de 35$000 referente ao aluguel em cada um 

correspondente ao mês de outubro de 1917. De acordo com tal comprovante, depois de 

descontos (aluguel e contribuição para C. Beneficente), Judith Gusmão Fernandes, que 

trabalhava na seção de teares, recebeu pouco mais de 35$000, enquanto Clarice Gomes 

Flores, que trabalhava na Sala do Pano, depois de descontos (aluguel, contribuição para 

C. Beneficente e “dinheiro”) recebeu 5$180. As operárias ainda apresentaram 

comprovantes de pagamentos de mais 7 trabalhadores/as para corroborar sua defesa de 

que os alugueis eram cobrados no dia do pagamento531.  

Três testemunhas também prestaram declaração em defesa das trabalhadoras: 

Joaquim Soares da Rocha, Joaquim Herrera e Joaquim Duarte. Todos ex-tecelões da 
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fábrica da Companhia de Fiação e Tecidos Alliança, confirmaram em seus depoimentos 

que era costume da companhia descontar o valor do aluguel no dia do pagamento532. 

Contudo, apesar da apresentação das provas e das testemunhas, a Companhia 

de Fiação e Tecidos Alliança ainda conseguiu requerer judicialmente o despejo das 

operárias do prédio de sua propriedade em 15 de janeiro de 1918. No dia seguinte, a 

força policial colocou em prática a ordem de despejo, retiraram os pertencentes das 

operárias do prédio. Judith e Clarice foram intimadas a recuperar seus bens na rua533. 

Em 23 de novembro de 1917, a Companhia de Fiação e Tecidos Alliança 

entrou com pedido judicial de despejo contra João Luiz Pereira, Francisco Cardoso da 

Silva, Manoel Pereira Cardoso, José Cardoso Leal e Belmiro Soares dos Santos, por 

conta do aluguel total de 250$000 que estaria em atraso. Diante da ameaça de perda da 

moradia, João Luiz, Manoel e José decidiram recorrer judicialmente do pedido de 

despejo. Estes operários foram representados pelo mesmo advogado que defendeu 

Judith e Clarice. 

O caso corria na Quarta Pretoria Civil, mas, possivelmente, para ganhar tempo, 

Dr. Galba Machado afirmou que tal juízo não era competente para administrar a ação, 

pois o edifício em que residiam os operários não pertencia àquela jurisdição. Assim, 

solicitava que fosse decretada a incompetência daquele juízo e condenada a jurisdição 

nos custos, por ser de direito. Em 7 de dezembro, os envolvidos foram intimados para 

que fosse informada que a solicitação de incompetência foi rejeitada, visto que a Quarta 

Pretoria Civil tinha jurisdição sobre as freguesias da Glória, Lagoa e Gávea. Estando o 

edifício, no qual residiam os operários, localizado na Rua das Laranjeiras, nº 471, 

pertencia então à freguesia da Glória534. 

Decorrido o período de agravo, sem nenhuma manifestação do advogado dos 

operários, a companhia intimou novamente os envolvidos para que no prazo de 48 horas 

o edifício fosse desapropriado. Em 15 de janeiro de 1918, no mesmo dia em que foram 
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despejadas Judith e Clarice, foi decretado judicialmente o despejamento de João Luiz, 

Manoel e José535. 

Apesar dos esforços, as operárias e os operários demitidos da Fábrica Alliança 

também foram despejas dos prédios que alugavam. No entanto, consideramos digno de 

destaque que o enfrentamento no campo jurídico perante uma das principais 

companhias têxteis do Distrito Federal deve ser encarado como um modo de 

reivindicação e resistência ao controle extra-fabril. Além disso, na ação inicial movida 

contra os/as operários/as em novembro de 1917, a Companhia Alliança solicitava que 

os/as despejados/as desocupassem os prédios em 48 horas. Entretanto, em virtude do 

posicionamento dos/as trabalhadores/as em defender suas permanências na moradia, os 

processos se estenderam até janeiro do ano seguinte. Lutando juridicamente pelo espaço 

para viver, Judith, Clarice, João Luiz, Manoel e José ainda se mantiveram em suas 

habitações por mais 2 meses. 

Torna-se possível observar que os casos de despejos aqui analisados ocorridos 

na Fábrica Alliança estavam mais relacionados a uma punição por conta do desajuste ao 

disciplinamento fabril, já que os/as despejados/as haviam sido demitidos/as da fábrica 

por conta da greve, do que em virtude de falta de pagamento de aluguel. Pois no caso do 

processo judicial de Judith Gusmão Fernandes e Clarice Gomes Flores, no qual foi 

elencado um número considerável de provas, as operárias conseguiram demonstrar que 

o aluguel referente ao mês de outubro havia sido descontado pela companhia na ficha de 

pagamento. No entanto, tal fato não foi suficiente para que a companhia revertesse sua 

decisão de despejar as trabalhadoras. Contudo, deve-se destacar que o ato de entrar na 

justiça contra a companhia para defender sua moradia demonstra que as operárias se 

entendiam como sujeito de direitos. 
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Considerações finais 

Com grande concurrencia de operarios em fabricas de tecidos, realizou esta 
federação uma assembléa geral, no dia 6 do corrente, para preencher os 
cargos de thesoureiro e secretario o que ficou ressolvido. 
Tratando de outros assumtos de importância, ficou deliberado que, no 
proximo domingo, se effectue outra reunião, para tratar de assumptos 
referentes aos operarios e operarias em fabricas de tecidos.  
Tomou-se conhecimento de muitas propostas de novos socios de diversas 
fabricas. 
Um companheiro propoz que, de ora avante, seja discutida a retirada do 
trabalho das fabricas das mulheres e crianças menores de 14 annos, para que 
os homens encontrem trabalho com mais facilidade, visto que as fabricas 
actualmente só recebem menores de ambos os sexos536.  

 Durante uma assembleia geral na Federação dos Operários e Operárias em 

Fábricas de Tecidos, sindicato fundado em fevereiro de 1903 e que teve importância 

central na condução da greve geral daquele ano, novos membros ocuparam cargos de 

diretoria e outros assuntos de relevância para a categoria têxtil foram tratados. Entre 

eles, um sócio pediu a palavra para propor que as mulheres e os menores de 14 anos se 

afastassem do trabalho nas fábricas em detrimento dos homens adultos. 

 Em um sindicato que se propunha a ser misto e que tinha a preocupação de 

convocar as mulheres à sindicalização, visto que a palavra “operárias” constava no 

nome da federação e que, além disso, reconhecia que elas estavam em número 

considerável nas fábricas de tecidos, um operário, que não teve seu nome identificado, 

demonstrou se sentir ameaçado pela empregabilidade feminina e de menores e 

apresentou como proposta a retirada destes das fábricas de tecidos para que os homens 

pudessem ocupar tais vagas com mais facilidade, sem a concorrência destes que 

ganhavam menos pela mesma jornada de trabalho. 

 Deve-se ressaltar que, nesse período, já estava em vigor o decreto nº 1.313 de 17 

de janeiro de 1891 que regulava o trabalho de menores em fábricas da Capital Federal e 

estipulava em 12 anos a idade mínima para que pudessem iniciar o trabalho nesses 

espaços, com carga horária de 7 horas diárias, mas abria brecha para que crianças a 

partir dos 8 anos ingressassem nas fábricas de tecidos como aprendizes, em turnos de 3 

a 4 horas. 

Sabendo que os industriais burlavam tais normas que regulavam os turnos de 

trabalho e que algumas fábricas chegaram a empregar mais menores do que adultos, 

                                                           
536Jornal do Brasil. 08/12/1903. 
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como foi o caso da Companhia Progresso Industrial em 1895, visto que seu relatório 

atestava que o estabelecimento empregava 700 trabalhadores/as maiores e 800 

menores537, promulgou-se outro decreto com o intuito de restringir o acesso de menores 

a fábricas e casas comerciais. Em 1897, o conselho municipal determinou que cada 

estabelecimento que empregasse menores deveria contribuir anualmente para o fundo 

escolar com a quantia de 10$ por menor analfabeto. Caso os industriais e comerciantes 

se comprometessem em contrato a manter uma escola, a contribuição anual seria de 

2:000$000. Assim, essa legislação estipulou que, de uma maneira ou de outra, os 

estabelecimentos fabris ou comerciais que empregassem menores deveriam contribuir 

para o fundo escolar do Distrito Federal. 

Nessa nova conjuntura, os administradores das fábricas aqui analisadas, 

consideraram mais vantajoso construir e manter escolas para permanecer com a mão-de-

obra de menores e diminuir o valor da contribuição anual para o fundo escolar, o que 

lhes permitia ainda gozar de um perfil filantropo por fornecer educação a crianças das 

classes populares, visto que sem essa iniciativa dos patrões dificilmente seriam 

alfabetizadas. 

Assim, é importante perceber que algumas medidas estavam sendo tomadas 

desde o final do século XIX para reduzir a empregabilidade de menores em fábricas, 

mas que devido à falta de fiscalização e às necessidades econômicas que faziam com 

que as famílias operárias enviassem às fábricas seus filhos menores, as crianças e 

adolescentes permaneciam de forma considerável nesses estabelecimentos. 

Em 1909, por exemplo, a indústria de tecelagem empregava no Distrito Federal 

7.563 operários, sendo 3.977 homens, 2.320 mulheres e 1.266 crianças538, representando 

a mão-de-obra de menores 16,73% e a de mulheres adultas 30,67% da força de trabalho 

ocupada na tecelagem naquele ano. Note que apesar de diversos operários e militantes 

construírem uma imagem de que as mulheres e as crianças seriam ameaçadoras à 

empregabilidade masculina adulta, em 1909, os homens eram maioria nesse ramo da 

indústria conhecido pela alta concentração de mão-de-obra feminina e de menores. 

                                                           
537MONTEIRO, Ana Maria Ferreira da Costa. Empreendedores e investidores em indústria têxtil no Rio 
de Janeiro: 1878-1895. Uma contribuição para o estudo do capitalismo no Brasil. Dissertação de 
mestrado. Centro de Estudos Gerais: UFF, 1985. p. 230. 
538Correio da Manhã. 24/10/1909. 
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Ao lado das crianças e adolescentes como aqueles que afastariam os homens das 

fábricas, estavam as mulheres que, muitas vezes, eram comparadas aos menores como 

seres que eram frágeis, mentalmente débeis, submissos, que precisavam de proteção, 

que não eram apropriados às fábricas, pois corriam o risco de se corromperem; e que 

teriam outros ambientes como espaços primordiais, no caso das mulheres, o lar; em 

relação às crianças, a escola.  

Assim, a mulher que ingressou na fábrica de tecidos, seja para complementar o 

orçamento familiar, seja para sustentar seus dependentes, enfrentou diversos desafios 

tanto para se manter nesse ambiente de trabalho, quanto na defesa de desempenhar suas 

atividades em condições minimamente razoáveis. Autores como Boris Fausto 

ressaltaram as dificuldades encaradas pelas mulheres para comporem associações de 

classe. Demonstramos nessa dissertação que apesar das trabalhadoras marcarem 

presença em reuniões de sindicatos, congressos operários, proferirem discursos na 

UOFT e em comícios e participarem ativamente de greves e festivais de associações, as 

mulheres, em diversos momentos, presenciaram discursos proferidos por companheiros 

de trabalho e militantes operários em que eram abordados que as fábricas não eram 

ambientes para elas, pois ameaçavam a moralidade, a maternidade, a criação dos filhos 

e a empregabilidade masculina. 

Contudo, procuramos salientar que apesar das adversidades que atuavam no 

sentido de afastar as mulheres das fábricas de tecidos, elas implementaram diferentes 

medidas dentro e fora das fábricas na tentativa de defender e melhorar suas condições 

de vida e trabalho. Entre as atitudes que podem ser compreendidas como “microfísica 

da resistência”539, tal como conceituada por José Sérgio Leite Lopes, está o furto de 

tecidos para venda fora da fábrica. No início do século XX, algumas fábricas permitiam 

que seus operários e operárias levassem para casa pedaços de tecidos que fossem 

danificados no processo de fabricação. Inclusive, na Fábrica Confiança, em 1901, uma 

greve foi convocada porque a diretoria queria alterar tal prática e multar quem 

danificasse os panos. No entanto, a possibilidade de levar pedaços de tecidos para casa e 

poder vendê-los mostrou-se atrativa e operários/as passaram a encará-la como uma 

forma de aumentar seus rendimentos. Em 1911, a operária Alzira Murthes foi flagrada 

furtando peças de fazenda da Fábrica de Tecidos Confiança: 

                                                           
539LOPES, José Sérgio Leite, op cit, p. 81. 
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Todos os dias, terminado o serviço, as operarias, á porfia, retiravam-se para 
casa, sobraçando algumas, pequenas marmitas de comida, outros pequenos 
embrulhos, contendo retalhos ou quaesquer bugigangas. 
No meio dellas sahia tambem, sorrateiramente, a operaria gravida e 
“sisuda”[Alzira Murthes]. 
Mas, em vez das modestas marmitas, levava sob as vestes, enroladas á 
cintura, algumas peças de fazenda. 
Descoberto o embuste, foi o facto levado ao conhecimento do delegado do 
16º districto540. 

Aproveitando-se do avançado estado de gravidez, Alzira Murthes escondia 

pedaços de tecidos na cintura e levava para casa para comercializá-los. Levando em 

consideração que o setor têxtil pagava as mais baixas remunerações entre os ramos 

industriais e que as mulheres ganhavam salários mais baixos que os homens, em 1909, 

por exemplo, na tecelagem “os salários maximo para os homens são de 8$ e os minimos 

de 3$400; para as mulheres, maximo 5$500, minimo 2$500”541, Alzira resistiu ao 

disciplinamento da fábrica e correu até mesmo risco de ser presa na tentativa de 

melhorar seus rendimentos. É certo que quem efetuava práticas como esta ao ser 

descoberta era punida com a demissão e até prisão, entretanto, até ser pega quem furtava 

fazendas ou praticava outras formas de aumentar os rendimentos usando os mecanismos 

da fábrica conseguia angariar um pouco mais do que as companhias pagavam de 

salários. 

No tocante a reivindicações no espaço público, analisamos diversos episódios 

em que, desde 1901, as operárias têxteis procuraram lutar pela liberdade de gastar seu 

dinheiro onde escolhessem; pela defesa de suas honras; pela permanência no trabalho 

em virtude de demissões arbitrárias; pela manutenção de determinadas formas de 

pagamento e de valores considerados justos por metragem de pano; pela continuidade 

da greve para que companheiros demitidos não fossem abandonados à própria sorte; 

contra arbitrariedades de contramestre, mestres e gerentes; por melhores salários; pela 

soltura de companheiros presos arbitrariamente; pela defesa da moradia na vila operária; 

etc. Procuramos, com isso, desconstruir a ideia, muitas vezes proferida por militantes 

operários, de que as mulheres eram submissas e se conformavam com as baixas 

remunerações que recebiam e com as explorações a que eram expostas. Ao focalizar a 

atuação feminina em movimentações grevistas, tornou-se possível, inclusive, destacar 

                                                           
540O Paiz. 11/02/1911. 
541Correio da Manhã. 24/10/1909. 
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episódios em que as operárias assumiram o protagonismo do movimento, estiveram em 

maioria em manifestações que reivindicavam melhores condições de trabalho e foram 

resistentes na tentativa de alcançar as demandas requeridas. 

 Deve-se ressaltar também que a identidade da mulher trabalhadora estabelecia 

relação direta com sua capacidade reprodutiva. Assim, a maternidade permeava a 

experiência feminina tanto no que se refere à estrutura social, quanto à sua participação 

no mundo do trabalho542. Levando-se tal ponto em consideração, foi possível perceber 

que entre as políticas paternalistas implementadas pelos industriais com o intuito de 

manter a mão-de-obra no trabalho e discipliná-la, as operárias foram pensadas em 

diálogo com o estado civil e a maternidade. 

Observamos que alguns dos administradores das companhias aqui analisadas 

procuraram propiciar a permanência de mulheres no trabalho das fábricas de tecidos, 

mesmo depois do casamento e da chegada dos filhos. Atuaram nesse sentido, no período 

de abrangência dessa pesquisa, a Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado, a 

Companhia de Fiação e Tecidos Alliança e Companhia América Fabril. As três 

empresas criaram e mantiveram creches para que os filhos de suas operárias pudessem 

passar o dia enquanto suas mães se dedicavam ao trabalho fabril.  

Esses espaços de cuidado infantil possibilitavam que as operárias deixassem de 

depender de mulheres próximas que cuidariam de seus filhos enquanto trabalhavam e 

até mesmo deixassem de pagar por tal atividade, visto que, segundo consta, as 

companhias não cobravam diretamente das mães que usufruíam dos serviços das 

creches. Para os industriais, o estabelecimento desses espaços proporcionava maior 

assiduidade e dedicação das trabalhadoras, já que elas não precisariam mais levar seus 

filhos muito pequenos para o interior das fábricas, em caso de não terem com quem 

deixá-los, não precisariam mais faltar quando eles estivessem doentes e se afastariam 

por menos tempo das fábricas no período pós-parto, pois as creches recebiam bebês com 

poucos meses de vida e os patrões permitiam que as mães fizessem pausas para 

amamentação durante o trabalho.  

Percebemos também que as creches poderiam representar uma forma de tutela 

das crianças das famílias operárias aos cuidados das companhias têxteis desde os 
                                                           

542 PENA, Maria Valéria Junho. Mulheres e trabalhadoras: presença feminina na constituição do sistema 
fabril. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1981. p. 218. 
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primeiros meses de seu nascimento. Cuidado este que se iniciaria na creche, passando 

depois para a escola e, em seguida, no ingresso na fábrica. 

A Companhia América Fabril antes do serviço de creche na Fábrica Cruzeiro 

(1923), incentivou a criação da Associação dos Operários da América Fabril (1919) que, 

além dos auxílios que oferecia aos associados de modo geral, concedia às mulheres 

licenças remuneradas em casos de casamento, parto e viuvez com dependentes menores. 

Levando em consideração a preocupação com o casamento e a capacidade reprodutiva, 

a associação possibilitava que as operárias da fábrica se afastassem para casar ou dar à 

luz mantendo vínculos com a companhia e retornassem no período estipulado pela 

licença.  

Tivemos também a intenção de propor nessa pesquisa um outro ponto de vista 

para encarar as menores remunerações que as mulheres recebiam, se comparadas aos 

ordenados pagos aos homens. A partir da perspectiva de gênero, tornou-se possível 

perceber que, segundo a lógica do homem provedor, o homem adulto ocupava a posição 

mais alta da organização familiar e era, portanto, responsável pela subsistência dos 

membros da família, sendo necessário então que recebesse uma remuneração que 

permitisse sustentar uma família. Nessa lógica, as mulheres ingressariam no trabalho 

produtivo apenas no caso do chefe familiar não conseguir dar conta de todo sustento 

sozinho. 

Contudo, verificamos que o discurso de que as mulheres recebiam remunerações 

menores do que as pagas aos homens porque elas complementavam a renda familiar só 

se sustenta em uma organização familiar composta de marido, esposa e filhos, nas 

demais organizações familiares em que, muitas vezes, as mulheres não contavam com o 

suporte de uma figura masculina, elas eram as responsáveis por seus sustentos e de seus 

dependentes. Entretanto, mesmo ocupando o papel de chefe de família as mulheres 

recebiam menos do que os homens. Assim, percebemos que relações de gênero 

pautaram a hierarquização salarial na qual o homem adulto ganhava a maior 

remuneração possível para um cargo, enquanto a mulher recebia menos do que ele, 

ainda que exercesse mesma função, com mesma jornada de trabalho e fosse a 

responsável pelo sustento de sua família. 
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Um outro fator de depreciação do trabalho feminino atribuía a baixa 

remuneração recebidas pelas mulheres à falta de qualificação por parte delas e que, por 

conta disso, a mão-de-obra feminina ocuparia apenas as funções de trabalho não 

qualificado nas fábricas de tecidos. Percebemos, nessa dissertação, que ao analisarmos a 

categoria qualificação aliada às noções sobre o trabalho feminino, torna-se possível 

pensar que a divisão sexual do trabalho na indústria têxtil exerceu relação direta com as 

diferenças culturais atribuídas aos papeis produtivos associados a homens e mulheres. 

Nesse sentido, as funções que exigiam delicadeza e cuidado no manuseio da matéria-

prima, características tidas como femininas, foram consideradas como trabalho não 

qualificado, já que as exigências requeridas para desempenho de tal atividade eram 

qualidades consideradas “inerentes à natureza feminina”, e não fruto de uma educação 

que prepara as meninas para atividades de cuidado. 

Após diversos debates em torno da regulamentação do trabalho feminino ao 

longo da Primeira República e as articulações de membros da sociedade civil, tal como 

lideranças feministas, com o Governo Vargas, foi promulgado o decreto nº 21.417, de 

17 de maio de 1932 que propunha regular as condições de trabalho das mulheres em 

estabelecimentos industriais e comerciais. Entre outras determinações, a lei estabelecia 

garantias à maternidade (licença pós-parto e permanência no emprego ao retornar da 

licença) e igualdade salarial com os homens pelo mesmo trabalho desempenhado. No 

entanto, apesar da importância de se constar em lei o direito à equidade salarial, na 

prática, os patrões criaram formas de manter a hierarquização salarial, de modo que, até 

os dias de hoje, as mulheres continuam ganhando menos do que os homens. 
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Apêndice  

Os cenários da pesquisa: as principais fábricas têxteis do Distrito 

Federal 

O ramo têxtil teve forte proeminência no Rio de Janeiro nas décadas finais do 

século XIX e durante a Primeira República. Algumas companhias fundadas na década 

de 1880, inclusive, conseguiram aproveitar o período de prosperidade do setor e os 

fatores atrativos que a Capita Federal possuía, para implementar verdadeiros complexos 

industriais e alcançar as primeiras posições no hanking das principais fábricas de tecidos 

no início do século XX. Nesse apêndice analisaremos o pioneirismo do Distrito Federal 

enquanto centro industrial têxtil e a constituição das principais fábricas do ramo, 

segundo levantamentos realizados no período. 

Muitos fatores foram determinantes para que o período da Primeira República 

fosse a “idade do ouro” da indústria têxtil no Rio de Janeiro, podemos mencionar o 

processo de urbanização e o crescimento da mão de obra, seja devido às migrações 

internas, seja em virtude do estímulo à entrada de imigrantes no país. De acordo com o 

Censo populacional de 1906, a cidade do Rio de Janeiro tinha uma população operária 

de 115.779 pessoas, desta, 64.217 era brasileira, 51.249 estrangeira e 313 com 

nacionalidade não identificada543. 

Boris Fausto acrescentaainda fatores como: a acumulação de capitais 

provenientes do setor agrícola e dos negóciosdo comércio exterior, a facilidade de 

financiamento dos grandes bancos, localizados no Distrito Federal, um mercado de 

consumo de proporções consideráveis e a substituição da água pela energia a vapor 

como força motriz544. 

Compondo significativamente a mão de obra da indústria têxtil e de vestuário 

estavam as mulheres. Eram na classificação “textis” 1.924 homens e 1.010 mulheres, 

correspondendo o trabalho feminino a 34,42%; e em “vestuario e toilette” trabalhavam 

13.523 homens e 18.187 mulheres545, sendo 57,35% correspondente à força de trabalho 

feminina. A inserção feminina em fábricas de tecidos foi abordada por diversas vozes da 

                                                           
543 LOBO, Eulalia; CARVALHO, Lia A.; STANLEY, Myrian. Questão habitacional e o movimento 
operário. Rio de Janeiro: UFRJ, 1989. p. 29. 
544 FAUSTO, Boris. Trabalho urbano e conflito social.DIFEL, 1977; Ed. Bertrand Brasil, 5.e., 2000. pp. 
14-15. 
545Recenseamento do Rio de Rio de Janeiro (Distrito Federal) – Realizado em 20 de setembro de 1906. 
Rio de Janeiro: Officina da Estatistica, 1907. p. 104. 
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sociedade civil. Dentre elas, a feminista Valentina Biosca apresenta sua opinião acerca 

da incorporação de mulheres em tais postos de trabalho:  

Por não ser tão exigente quanto aos salários e graças a sua docilidade a 
mulher operária é a vítima preferida. O salário que ela percebe é comumente 
muito reduzido, inferior ao do homem, exceto as que trabalham por 
empreitada. [...] Para a mulher que trabalha nas fábricas o horário é, 
habitualmente, o mesmo que para o homem [...] Em algumas fábricas muitas 
vezes se dá o abusivo fato de mocinhas de 13 a 16 anos trabalharem, 10 a 11 
horas por dia!546 

Nesse trecho, é possível perceber que Valentina procura destacar a exploração 

em relação à força de trabalho feminina ao chamar atenção para os salários menores do 

que os atribuídos aos homens e as longas horas de trabalho das jovens moças; ainda, 

que por “qualidades” tidas como naturais das mulheres, a passividade e a docilidade, as 

operárias eram as “vítimas preferidas”. Assim, determinadas características 

consideradas femininas, como mãos delicadas e ágeis, paciência, resistência à 

monotonia, foram preponderantes para a incorporação de mulheres em alguns setores da 

indústria, a exemplo da têxtil. 

Em virtude dos fatores apontados anteriormente e da alta concentração de mão 

de obra, empreendimentos de fabricação de tecidos instituídos a partir da década de 

1880 procuraram se instalar em diversas áreas do Distrito Federal547, como ocorreu com 

as companhias têxteis analisadas nessa pesquisa. Entre as que utilizavam motores a 

vapor, podemos citar a Companhia Progresso Industrial, em Bangu e a Companhia 

Tecidos de Seda Brasileira, em Piedade; e as movidas parcialmente por força hidráulica, 

citamos a Companhia de Fiação e Tecidos Alliança, em Laranjeiras, a Companhia de 

Fiação e Tecidos Carioca, a Fábrica São Félix, a Companhia de Fiação e Tecidos 

Corcovado, no Jardim Botânico, área predominantemente operária, no período. Havia 

ainda as fábricas que se localizavam em terrenos ribeirinhos, como, a Companhia de 

Fiação e Tecidos Confiança Industrial, em Vila Isabel e a Fábrica Cruzeiro (pertencente 

à Companhia América Fabril), no Andaraí.  

                                                           
546Valentina Biosca in SOIHET, Rachel. Bertha Lutz e a ascensão social da mulher. 1917-1917. Niterói. 
Dissertação de mestrado, UFF, 1974. Apud: SOIHET, Rachel. Condição feminina e formas de violência: 
mulheres pobres e ordem urbana 1890-1920. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989. p. 176. 
547 Algumas, inclusive, até criando bairros a partir de suas constituições. Ver o exemplo da Companhia 
Progresso Industrial do Brasil em: OLIVEIRA, Márcio Piñon de. “Quando a fábrica cria o bairro: 
Estratégias do capital industrial e produção do espaço metropolitano no Rio de Janeiro”. Scripta Nova - 
Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Vol X, nº 218, 2006. 
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Entre as companhias que se formaram nesse período, algumas conseguiram 

aproveitar o momento vantajoso para a indústria têxtil e tiveram crescimento 

considerável nos anos seguintes, a ponto de figurarem no início do século XX entre as 

maiores fábricas do Brasil. Em levantamentos realizados em 1905 e 1910 notamos a 

relevância dessas companhias a nível nacional:  

Tabela 3 – Principais indústrias têxteis em 1905 

Empresa Número de 
Operários (as) 

Teares Fusos Produção anual 
(1.000 m) 

Aliança                 
(DF)             

1637 1336 56.390 12.600 

Progresso 
Industrial (DF) 

1600 1247 37.340 11.000 

Confiança 
Industrial (DF) 

1280 1500 37.800  17.000 

Carioca (DF) 
 

1163 1067 32.000 14.000 

América Fabril 
(DF) 

 

1320 1100 27.670 10.000 

Brasil Industrial 
(RJ) 

 

1050 958 31.884 12.000 

Petropolitana 
(RJ) 

 

1104 1000 26.500 8.000 

Fáb. Rio 
Grandense 

(União Fabril) 
(RS) 

280 184 4.600 2.000 

Votorantim (SP) 
 

530 625 36.000 6.000 

Fáb. Mariangela 
(Matarazzo) (SP) 

600 250 8.000 - 

Cedro e 
Cachoeira (MG) 

811 348 9.842 3.813 

Fonte: Centro Industrial do Brasil. Boletim. 1905 Fascículo III. Quadros referentes às 
indústrias têxteis de algodão em todos os estados da União.548 

A partir desta tabela, é possível perceber que no período, as fábricas têxteis do 

Rio de Janeiro eram as que mais concentravam força de trabalho, com estabelecimentos 

que abrigavam mais de 1.000 operários (as), a quantidade de fusos e teares também era 

muito superior em comparação às demais, exceto pela quantidade de fusos da Fábrica 

Votorantim. Segundo Flavio Versiani e Maria Teresa Versiani, a Companhia Alliança, a 

                                                           
548 WEID, Elisabeth von der; BASTOS, Ana Marta Rodrigues. O fio da meada: estratégia de expansão de 
uma indústria têxtil: Companhia América Fabril: 1878-1930. Rio de Janeiro, Fundação Casa Rui Barbosa, 
Confederação Nacional da Indústria, 1986. p. 129. 
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Confiança Industrial, a Progresso Industrial, a Carioca e a Brasil Industrial possuíam 

juntas, nesse ano, ¼ de todo o estoque de fusos e teares do Brasil549. 

 

Tabela 4 – Principais indústrias têxteis em 1910 

Área  Companhia Número de 
fusos 

Número de 
teares 

Número de 
operários 

Distrito Federal Alliança 56.390 1.336 1.637 
 Confiança 

Industrial 
42.800 1.500 1.350 

 Progresso 
Industrial 

37.340 1.295 1.600 

 América Fabril 32.000 1.350 1.500 
 Carioca  32.000 1.067 1.163 
 Total 200.530 6.548 7.250 
Rio Brazil Industrial 31.804 958 1.050 
 Total, Rio e 

Distrito Federal 
232.334 7.506 8.300 

São Paulo Mariangela  36.000 1.700 2.200 
 Votorantim 36.000 1.300 1.500 
 Total 72.000 3.000 3.700 
Bahia Emporio 

Industrial 
31.000 1.288 1.600 

Pernambuco Pernambuco 31.000 829 990 
Maranhão Fabril 

Maranhense 
30.000 650 706 

 Total de 11 
fábricas 

396.334 13.273 15.296 

Brasil 137 fábricas 1.000.000 35.000 55.000 
Fonte: Adaptado de Clark, Cotton Goods in Latin America, pp, 38, 41.550 

Já nesta tabela, notamos que as mesmas companhias ainda ocupavam os postos 

de maiores do Distrito Federal e estavam entre as maiores do país, mas salta aos olhos o 

crescimento que a Fábrica Mariangela (Matarazzo) teve na comparação entre os dois 

períodos. Em um intervalo de 5 anos, o estabelecimento mais do que triplicou seu 

número de operários /as, aumentou em mais de 6 vezes sua quantidade de teares e mais 

do que quadriplicou seu número de fusos, enquanto os estabelecimentos do Distrito 

Federal, praticamente mantiveram seus números de fusos, teares e operários/as: as 

Fábricas Alliança e Carioca mantiveram exatamente os mesmos números em todos os 

quesitos, a Progresso Industrial teve um pequeno aumento em sua quantidade de teares 

                                                           
549 VERSIANI, Flavio Rabelo; VERSIANI, Maria Teresa R. O. A industrialização brasileira antes de 
1930: Uma contribuição. In: VERSIANI, Flavio Rabelo; BARROS, José Roberto Mendonça de. (Orgs). 
Formação econômica do Brasil: a experiência da industrialização. São Paulo: Saraiva, 1978. p. 137. 
550 STEIN, Stanley, STEIN, Stanley, op cit, p. 114. 
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e a Fábrica Confiança e a Companhia América Fabril apresentaram aumentos nos 

números de operários/as, teares e fusos.   

Por volta de 1913, a indústria enfrentou uma crise que ameaçou a bonança do 

setor têxtil por conta de uma recessão iniciado no ano de 1913 e que se agravou com a 

Primeira Guerra Mundial. A recuperação do ramo foi proporcionada pela intervenção 

governamental e a superação da crise ocorreu por volta de 1915. Após esse período de 

instabilidade a indústria têxtil ingressou em um momento de grande prosperidade que se 

estendeu até o final da década de 20, quando o setor foi atingido pela grande 

depressão551.  

Stanley Stein ressalta que ao final da Primeira Guerra Mundial, a indústria 

nacional era responsável pelo abastecimento de 75% a 85% do consumo no país e que, 

em 1920, as fábricas têxteis nacionais já dominavam o mercado interno, apenas os 

produtos estrangeiros da melhor qualidade competiam com os tecidos da indústria 

brasileira. Esse período também foi importante porque, pela primeira vez, a indústria 

têxtil nacional exportou para a Argentina e o Uruguai552. 

Flavio Versiani e Maria Teresa Versiani apontam que o decréscimo da produção 

têxtil ocorre a partir de 1922, em virtude da diminuição de medidas protecionistas em 

meio à alta dos preços internos.  Contudo, os autores ressaltam que apesar dessa queda 

na produção, o período apresentava aumento na capacidade produtiva: de 1924 a 1929 a 

produção de tecidos de algodão sofreu queda média de 4%, enquanto o número de 

teares teve aumento anual de 4% e o de fusos crescia 1% ao ano. Os autores também 

perceberam que as maiores reduções na produção ocorreram na Bahia e no Distrito 

Federal, onde havia maior concentração de fábricas antigas, enquanto em outros estados 

a produção se elevou553.  

Para Stanley Stein, o período de prosperidade da indústria têxtil começa a 

declinar em 1926, quando começaram a aparecer no país os primeiros sinais da Grande 

Depressão de 1929, ocasionando a redução dos preços dos produtos em decorrência da 

superprodução. Após 1929, a instabilidade econômica dos países centrais atingiu 

rapidamente o Brasil e surtiu efeito tanto no setor agrícola quanto no industrial. 

Contudo, enquanto o mercado interno ainda absorvia parte considerável da produção, os 

                                                           
551 STEIN, Stanley, op cit, p. 115. 
552 STEIN, Stanley, op cit, pp. 109-117. 
553 VERSIANI, Flavio Rabelo; VERSIANI, Maria Teresa R. O., op cit, p. 140. 
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industriais permaneceram expandindo sua capacidade produtiva enquanto foi 

possível554.  

Percebemos então que a Primeira República foi um período central para o 

fortalecimento da indústria têxtil e constatamos que as fábricas do Distrito Federal 

fundadas ao longo da década de 1880 atingiram seu apogeu no início do século XX. 

Assim, nos propomos a centralizar nossa atenção nas companhias que se tornaram as 

principais do país nesse período, sendo elas a Companhia de Fiação e Tecidos Alliança, 

a Companhia Progresso Industrial do Brazil, a Companhia de Fiação e Tecidos 

Confiança Industrial, a Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado, a Fábrica Cruzeiro 

representando a Companhia América Fabril, pois era a principal fábrica da companhia e 

se localizava no Distrito Federal, e a Companhia de Fiação e Tecelagem Carioca, que 

foi incorporada a anterior em 1920. 

 

1. Companhia de Fiação e Tecidos Alliança 

A Alliança é bem uma cidade erguida dentro do Rio de Janeiro, num dos seus 
mais bellos arrabaldes, as Laranjeiras, ocupando vastissima área de terreno, 
sob os rigores da hygiene absoluta.[...] Dois mil operarios, homens, mulheres 
e crianças maiores de 12 annos habitam as officinas, das 6 horas da manhã ás 
5 ½ da tarde, tendo uma hora completa para almoço e meia hora para café. 
Aos sábados, fecham-se-lhes as officinas a 1 hora, precisamente. [...] 
Abandonada a fabrica os cinemas, o theatro, as salas das sociedades 
recreativas, os salões de musica, enchem-se de operarios, e a rosa, a flor da 
maravilha, cuja historia grandiosa vai do ceo de Venus aos pés de Maria, é 
nas horas da folga a companheira dos milhares de almas em festa555. 

Em uma reportagem em que o jornal O Paiz procura destacar a relevância da 

companhia Alliança tanto em grandeza de seus domínios e no alto número de mão de 

obra que empregava, quanto nos serviços de entretenimento que oferecia aos seus 

operários no tempo livre, percebe-se que para figurar entre as principais fábricas sua 

força de trabalho, composta de homens, mulheres e crianças, enfrentava jornadas diárias 

de 11 ½ horas. O elogioà infra-estrutura implementada pela companhia e à alegria com 

que os operários frequentavam tais locais de divertimentos não abria espaço para tratar 

dos embates travados entre patrões e empregados nessa fábrica, conflitos estes que 

tomaram por inúmeras vezes as páginas da grande imprensa e dos periódicos operários.  
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A Fábrica Alliança foi fundada em 1º de fevereiro de 1880, mas entrou em 

funcionamento em 1ºde outubro do mesmo ano. Localizava-se em um vale no bairro das 

Laranjeiras, a 15 minutos do centro da cidade. A água que abastecia a empresa era 

oriunda de nascentes e poços tubulares existentes no terreno da Companhia. O prazo 

para o funcionamento deste estabelecimento era de três anos e terminaria em 31 de 

março de 1883, no entanto, com a prosperidade da empresa esse prazo foi prorrogado 

por algumas décadas. Seus sócios fundadores eram José Augusto Laranja, Joaquim 

Carvalho de Oliveira e Silva e Henry Whittaker556. 

De acordo com dados da Exposição da Indústria Nacional de 1881, a Fábrica 

Alliança trabalhava com 5.400 fusos para fiação, 100 teares e empregava 210 operários 

e operárias. Em 1882, constavam entre os trabalhadores: 98 homens, 35 mulheres e 41 

crianças557. Nesse período, a fábrica ainda empregava um baixo número de operários, 

no entanto, deve-se ressaltar a expressividade da mão de obra de menores, que 

ultrapassava o número de mulheres adultas empregadas no estabelecimento. 

A partir do final do século XIX e até o início da década de 1910, a Companhia 

de Fiação e Tecidos Alliança se tornou a maior das fábricas analisadas nessa pesquisa. 

Contudo, é recorrente encontrar na imprensa operária críticas às condições de trabalho 

dos/as operários/as nessa fábrica. Em um artigo que procurava condenar tais questões na 

Fábrica Alliança, o militante anarquista Albino Moreira explorou a contradição presente 

no bairro de Laranjeiras: 

Parece incrivel, mas é verdade. Ali naquele retiro poetico do smartismo 
carioca; ali no bairro que os burguezes do Rio procuram de preferencia para 
habitar, naquele paraizo de ruas asfaltadas, um pouco acima da bela vivenda 
do pai dos operarios, agonizam milhares de trabalhadores dentro de uma 
masmorra denominada Fabrica Aliança558. 

Albino destacou que em meio a um bairro habitado por burgueses, que abrigava 

boas condições de urbanização, localizava-se também uma fábrica descrita por ele como 

“masmorra”, na qual os trabalhadores agonizavam, ou seja, enfrentavam péssimas 

condições de trabalho e se encontravam em contraste com o bem-estar vivenciado pelos 

moradores abastadas daquele “retiro poetico”.  

                                                           
556 MONTEIRO, Ana Maria Ferreira da Costa. Empreendedores e investidores em indústria têxtil no Rio 
de Janeiro: 1878-1895. Uma contribuição para o estudo do capitalismo no Brasil. Dissertação de 
mestrado. Centro de Estudos Gerais: UFF, 1985. pp. 143/144. 
557 MONTEIRO, Ana Maria Ferreira da Costa. pp. 145. 
558A Voz do Trabalhador. 01/06/1913. 
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Nas décadas iniciais do século XX, o estabelecimento passou por um 

desenvolvimento considerável, pode-se afirmar que a Companhia Fiação e Tecidos 

Alliança foi uma das primeiras do ramo têxtil a abandonar o sistema de pequenas 

fábricas e a iniciar uma empreitada de construção de grandes fábricas. Segundo o livro 

Impressões do Brazil no seculo vinte, a companhia não precisava invejar os 

estabelecimentos estrangeiros559.  

Não temos informação do ano exato em que Oliveira e Silva passou a ocupar o 

cargo de presidente, mas de acordo com reportagem da Gazeta Operaria de 1902, que 

dizia, em 1902, “o Senhor Oliveira e Silva, o poderoso Sr. que domina esta fabrica”560, 

é possível que o único sócio fundador que ainda permanecia na sociedade já estivesse 

ocupando o mais alto patamar da administração da fábrica, cargo que ocupou até 1913. 

Em 19 de janeiro de 1914, Oliveira e Silva pediu seu afastamento do cargo de diretor 

depois de mais de 30 anos de trabalho na Alliança561 e faleceu em 15 de junho de 

1915562. 

A Companhia de Fiação e Tecidos Alliança empregava, em 1913, 1.800 

operários entre homens, mulheres e crianças, e possuía em sua vila operária 152 casas 

de diversos tamanhos. Como mencionado anteriormente, a companhia erguera “uma 

cidade [...] dentro do Rio de Janeiro”, entre os domínios do seu terreno constavam 

consultório médico, farmácia, armazém para a compra de alimentos, bebidas e 

utensílios, duas escolas, uma para meninos e outra para meninas, uma creche, um fundo 

para assistência operária com o intuito de fornecer pensão aos operários e operárias em 

caso de falecimento, depois de um tempo trabalhado na companhia563, e uma associação 

recreativa para seus operários denominada “Sociedade Beneficiente e Recreativa dos 

Operarios d’Alliança”, composta de Escola Dramática, cinema e uma banda de música 

com 42 integrantes564.  

De acordo com Moysés Kuhlmann Junior, a Companhia de Fiação e Tecidos 

Alliança, inclusive, recebeu prêmios internacionais e um nacional por conta dos 

benefícios sociais que oferecida aos seus operários e operárias:  

                                                           
559Impressões do Brazil no seculo vinte:sua historia, seo povo, commercio, industrias e recursos. Londres: 
Lloyd's Greater Britain Publishing Company, Ltd, 1913. p. 392. 
560Gazeta Operaria.19/10/1902. 
561Arquivo Nacional. Rio de Janeiro. Corte de Apelação – 20. Número 2432. Maço 357. 
562Arquivo Nacional. Rio de Janeiro. Vara Cível do Rio de Janeiro, 3 – CI. Número 1674. Maço 3036. 
563 Ibidem. 
564 Idem. pp. 392-394. 
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A Companhia de Fiação e Tecidos Alliança, do Rio de Janeiro, foi premiada 
nas Exposições Internacionais da Lousiana em 1904 e de Bruxelas em 1910 
(além da Exposição Nacional de 1908) por oferecer a seus operários casas, 
cooperativa alimentícia, açougue, restaurante, teatro, socorros médicos, 
dentista, farmácia, escola para ambos os sexos (diurnas e noturnas), creches, 
bandas, sociedade beneficente e recreativa dos operários.565 

Alguns desses serviços eram descontados dos pagamentos dos trabalhadores, 

enquanto outros eram aproveitados somente pelos associados da sociedade beneficente. 

Gratuitos ou não, torna-se importante atentar que, como veremos no capítulo 2, esses 

serviços faziam parte de um conjunto de políticas paternalistas que visava ao 

enquadramento no modelo do operário que se desejava, ou seja, ordeiro, trabalhador, 

sem vícios.  

 

2. Companhia Progresso Industrial do Brazil 

A grande fabrica, elegante nos seus traços, que não deixam de ser sóbrios, 
como convem a um estabelecimento daquelle genero, ergue-se ao centro da 
povoação, e do meio delle surge a colossal chaminé que põe sobre o Bangú 
como uma aureola de fumo enegrecido. Á frente da fabrica como esta e a 
linha ferrea, grande e formosa alameda ajardinada.566 

O trecho destacado foi extraído de uma publicação do jornal Correio da Manhã 

em que registrava a visita do Presidente da República Nilo Peçanha as dependências da 

Companhia Progresso Industrial. No fragmento é ressaltada a grandeza do 

empreendimento que influenciou o crescimento de um bairro na zona rural do Distrito 

Federal. Ao meio dessa urbanização, erguia-se uma gigantesca chaminé que demarcava 

a impotência da fábrica no local.  

A Companhia Progresso Industrial do Brazil foi fundada em 6 de fevereiro de 

1889, em Bangu. Estava localizada a 32 km de distância da Estação inicial da Estrada 

de Ferro Central do Brazil. Foram seus empreendedores: o comendador Estevam José 

da Silva, representante do Banco Rural e Hipotecário, Manoel Antonio da Costa Pereira, 

representante do Banco Internacional do Brasil e o Conde de Figueiredo. Tal qual a 

Companhia de Fiação e Tecidos Confiança Industrial (como veremos adiante), a 

Progresso Industrial já se incorporara como sociedade anônima desde sua fundação.  

                                                           
565 JUNIOR, Moysés Kuhlmann. Instituições pré-escolares assistencialistas no Brasil (1899-1922). Cad. 
Pesq., São Paulo, nº 77, 1991. p. 20. 
566Correio da Manhã. 24/10/1909. 
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Entre os motivos que incentivaram a construção da fábrica distante do centro da 

cidade estavam a vantagem de adquirir um terreno por um preço mais acessível, a 

proximidade com a estrada de Ferro Central, que reduzia os custos do transporte, e a 

riqueza de recursos hídricos que dispunha a região, tendo ao norte, o Rio Guandu do 

Senna e ao sul, o Rio da Prata.567.  

Em seus estatutos registram-se o interesse de expandir os domínios da 

companhia:  

- organizar e fundar, nas proximidades desta Corte, uma fábrica para explorar 
a indústria de preparar, fiar, tecer, tingir e estampar algodão ou outros 
materiais têxteis, adquirindo, para esse fim, os mais aperfeiçoados 
maquinismos; 
- edificar, em terrenos seus, apropriados e higiênicas habitações para serem 
alugadas a operários em serviço da Companhia; 
- comprar matéria-prima e vender os produtos neste ou em outros mercados, 
podendo, em caso preciso, estabelecer agências no Império e consignar os 
produtos para onde conviesse.568 

Percebemos então que já estava entre as determinações da companhia, desde sua 

fundação, o estabelecimento de casas para operários/as. Tanto porque no final do século 

XIX a questão das casas populares higiênicas era um problema de saúde pública, quanto 

era a única dos grandes empreendimentos localizada na área rural da Capital. Além 

disso, segundo Maurício Abreu, as companhias que apresentavam em seus estatutos a 

preocupação com a moradia operária procuravam se beneficiar de um decreto 

promulgado em 9 de dezembro de 1882, que isentava de impostos aduaneiros e 

concedia vantagens às indústrias que construíssem habitações populares para o 

operariado569. 

Em virtude da localização em uma região com ampla possibilidade de 

transformação, em 1890, a companhia resolveu investirna plantação de algodãopara 

abastecer a própria fábrica. Mas, após 2 anos a produção algodoeira não se mostrou 

suficiente para atender às necessidades do estabelecimento e a direção da companhia 

decidiudesistir do cultivo da matéria-prima570.  

                                                           
567 MONTEIRO, Ana Maria Ferreira da Costa, op cit, p. 226. 
568 MONTEIRO, Ana Maria Ferreira da Costa, op cit, p. 224. 
569ABREU, Maurício. Evolução Urbana do Rio de Janeiro. 4ª edição. Rio de Janeiro: Instituto Pereira 
Passos, 2010. p. 57. 
570 OLIVEIRA, Márcio Piñon de. “Quando a fábrica cria o bairro: Esratégias do capital industrial e 
produção do espaço metropolitano no Rio de Janeiro”. Scripta Nova - Revista Electrónica de Geografía y 
Ciencias Sociales, Vol X, nº 218, 2006. p.11. 
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Em 1900, na tentativa de desenvolver e dinamizar o comércio na região, a 

empresa atraiu arrendatários que tinham interesse na agricultura para que fornecessem 

para a recém-criada “Cooperativa do Bangu”, um amplo armazém, em que os 

agricultores do entrono da fábrica poderiam vender os frutos de suas plantações para os 

operários e operárias residentes na localidade571.  

No tocante à composição da mão de obra, Carlos Molinari Rodrigues Severino, 

fazendo uso de fotografias, afirma que a força de trabalho, em 1892, era composta, em 

sua grande maioria, de trabalhadores/as negros/as, mulheres e crianças572. De acordo 

com o relatório de 1895, a companhia empregava 700 trabalhadores/as maiores e 800 

menores573, representando as crianças e os adolescentes a maior parcela da força de 

trabalho empregada nesse período. Depois de 4 anos,o jornal The Rio Newsregistra que 

o número de menores que trabalhavam na fábrica havia sofrido considerável redução e 

que a composição da mão de obra era a seguinte: 558 homens, 286 mulheres, 205 

meninos e 154 meninas574; sendo então 359 menores.  

Em 1903, a fábrica empregava 1.212 trabalhadores/as, sendo 80% destes/as de 

origem brasileira, os outros 20% eram, em sua maioria, italianos e portugueses. Dentre a 

mão-de-obra nacional, metade provinha do Distrito Federal, a outra metade era 

originária de áreas rurais do estado do Rio de Janeiro, como Nova Iguaçu, Itaguaí, Piraí, 

Barra Mansa e Vassouras. Algumas dessas localidades faziam parte do Vale do Paraíba, 

região que deteve alta concentração de escravizados no período escravista. No pós-

abolição, a fábrica Bangu era um espaço de trabalho no qual encontraram ocupação 

muitos ex-escravos e negros/as livres, de zonas urbanas e rurais do estado, assim como, 

muitos imigrantes recém-chegados575. 

A partir de 1904, a companhia resolveu estimular a fixação de sua força de 

trabalho em seus arredores, nesse sentido, enfraqueceu o incentivo para o setor agrícola 

em detrimento da liberação de suas terras para a construção de casas de alvenaria, 

                                                           
571 OLIVEIRA, Márcio Piñon de, op cit, p. 14. 
572SEVERINO, Carlos Molinari Rodrigues. Mestres estrangeiros; operariado nacional: resistências e 
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ranchos e sítios, mediante cobrança de aluguel576.Com o estímulo ao povoamento da 

região, a companhiapassou a investir na urbanização local, com incentivos para a 

canalização das águas do Rio da Prata e pavimentação de estradas. Investiu também na 

aberturade ruas que estabeleciam simetria tanto com a fábrica e a vila-operária quanto 

com a Estação de Bangu e a Estrada de Ferro577. Em meio a essas reformas, foi ainda 

ampliada “a estação férrea e inaugurada a Linha Circular de Bangu, elevando de 10 para 

28 o número de trens diários, ligando Bangu ao Centro da cidade do Rio de Janeiro” 578.  

Em 1913, a Progresso Industrial tinha um contingente de força de trabalho de 

2.700 operários e operárias e também oferecia uma série de benefícios sociais ao seu 

operariado, mediante a contribuição de 3% do salário, os/as trabalhadores/as tinham 

acesso a assistência médica, farmácia, ambulância e funeral; com o pagamento de 

aluguéis considerados módicos, os/as operários/as tinham acesso a casasiluminadas a 

luz elétrica e abastecidas com água potável; as ruas centrais também eram iluminadas 

com eletricidade;desde 1905, mantinha uma escola gratuita. Os concluintes da escola 

eram recompensados com oportunidades de trabalho na fábrica579. Veremos no capítulo 

2 porque era tão vantajoso para os industriais manter escolas e o motivo dos/as menores 

passarem a ingressar na fábrica depois de frequentar o espaço de ensino. 

A companhia contribuiu também para a construção de uma igreja católica no 

bairro, em estilo gótico, com capacidade para 700 pessoas; e deum prédio denominado 

“Casino”, no qual os sócios podiam se dedicar à arte dramática ou à música, podendo 

fazer parte de uma banda composta de 40 músicos.  O espaço de entretenimento 

abrigava ainda uma biblioteca, com livros de gêneros variados, e clubes esportivos, 

como o “Bangu Athletic Club, Football, Cricket, Lawn Tennis, Bowls, Croquet, etc”.580 

Em 1904 foi fundado The Bangu Athletic Club, para a prática do futebol pelos 

chefes e empregados ingleses. Em virtude do isolamento geográfico da localidade de 

Bangu, os ingleses passaram a permitir o ingresso de homens de outras nacionalidades e 

brasileiros no clube, assim como operários. Foi, então, a Fábrica Bangu a responsável 

                                                           
576 OLIVEIRA, Márcio Piñon de, op cit, p. 14. 
577 OLIVEIRA, Márcio Piñon de, op cit, p. 16. 
578 OLIVEIRA, Márcio Piñon de, op cit, p. 17. 
579Impressões do Brazil no seculo vinte:sua historia, seo povo, commercio, industrias e recursos. Londres: 
Lloyd's Greater Britain Publishing Company, Ltd, 1913. p. 386. 
580 Idem. pp. 386-392. 
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por criar a figura do operário-jogador, o sujeito que era menos reputado pelo trabalho na 

fábrica e mais por seu desempenho no clube de futebol581. 

Em 1909, Companhia Progresso Industrial recebeu a visita do Presidente da 

República Nilo Peçanha. O ilustre fora convidado pelos industriais têxteis para conhecer 

a Fábrica Bangu, em virtude de ser o estabelecimento considerado uma fábrica modelo 

naquele período582. Segundo a reportagem publicada no Correio da Manhã, a vila 

operária da região, que abrigava seis mil habitantes, estava em festa com a visita 

presidencial. Seus moradores haviam decorado as fachadas dos edifícios mais notáveis 

com bandeiras do Brasil e de Portugal583. Durante o passeio foi ressaltada a importância 

da fábrica para a localidade e a influencia desta no processo de urbanização do bairro. O 

Correio da Manhã, então, registrou: 

Tudo aquillo que se desenrola aos olhos do visitante: fabrica, arruamentos, 
verdadeiras avenidas, pelas quaes o sol entra alegre e perfumado, casa para 
operarios, chalets para os empregados superiores, tudo aquillo obedeceu a um 
traçado, a um plano geral, completo, de sorte que a fabrica e a Villa do Bangú 
conservam toda a harmonia e proporcionalidade que não têm os demais 
estabelecimentos similares do paiz, que foram feitos e acrescentados aos 
poucos, sem um plano ou orientação inicial584. 

A seção de gravura foi mencionada com um dos diferenciais da companhia. Sob 

a direção do artista o Sr. Villas Boas, o espaço também funcionava como escola para 

moças e rapazes hábeis para o desenho. Antes da criação dessa seção, os rolos utilizados 

na gravura eram importados da Inglaterra, o que aumentava o custo da produção por 

serem caros, pois o trabalho de gravura já era caro mesmo na Europa. Procurando baixar 

os custos e inovar, a companhia resolveu o problema montando o espaço na fábrica. 

Além da autonomia, o estabelecimento criou uma nova arte no setor têxtil no Brasil585. 

 

                                                           
581 LOPES, José Sérgio Leite. “Classe, etnicidade e cor na formação do futebol brasileiro”. In: 
BATALHA, Cláudio H. M. SILVA; Fernando Teixeira da; FORTES, Alexandre, (orgs.) Culturas de 
Classe: identidade e diversidadena formação do operariado. Campinas: Editora da UNICAMP, 2004. pp. 
130-131. 
582Correio da Manhã. 24/10/1909. 
583Podemos conjecturar que a parcela de trabalhadores/as de nacionalidade portuguesa procurou dar 
visibilidade à sua presença em Bangu durante a visita do presidente Nilo Peçanha, apesar da aparente 
baixa representatividade numérica de lusitanos na companhia. Segundo Márcio Piñon de Oliveira, em 
1903, trabalhavam no estabelecimento apenas 71, sendo 57 homens e 14 mulheres. In: OLIVEIRA, 
Márcio Piñon de. Bangu: de fábrica-fazenda e cidade-fábrica a mais uma fábrica da cidade. Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
1991, p. 103.  Apud: SEVERINO, Carlos Molinari Rodrigues, op cit, p. 104. 
584Correio da Manhã. 24/10/1909. 
585Correio da Manhã. 24/10/1909. 
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3. Companhia de Fiação e Tecidos Confiança Industrial 

Eram 6 horas da manhã. 
O sino da Fabrica de Tecidos Confiança Industrial tocou alegremente, 
chamando os operarios ás suas multiplas secções, onde as varias machinas 
movidas pela eletricidade faziam um ruído ensurdecedor. 
Uma onda de operarios invadio os varios departamentos do grande emporio 
industrial e o trabalho começou a ser feito normalmente, apromptando para o 
mercado pannos de varias especies586.  

Com um sino que demarcava que às 6 horas da manhã iniciava-se a jornada de 

trabalho na fábrica, a Companhia de Fiação e Tecidos Confiança Industrial impunha sua 

grandeza ao bairro de Vila Isabel. Ao toque, centenas de homens, mulheres e crianças se 

apressavam pelas ruas do bairro, adentravam o estabelecimento e se ocupavam da 

atividades de produzir panos por mais de 10 horas. 

A Companhia de Fiação e Tecidos Confiança Industrial foi constituída em 

assembleia geral de 22 de abril de 1885, sendo seusempreendedores os comendadores 

Manoel Salgado Zenha e Francisco Tavares Bastos. Podemos elencar também o nome 

do Conde de São Salvador de Mattosinhos como um dos incorporadores da Confiança 

Industrial, visto que era proprietário dos terrenos onde a fábrica foi instalada e 

presidente do Banco Commercial do Rio de Janeiro, maior acionista da companhia587. O 

estabelecimento ocupou grande parte da Rua Maxwell, em Vila Isabel. 

Esta companhia foi o primeiro estabelecimento têxtil de grande porte no Rio de 

Janeiro a ser fundado como sociedade anônima, a Companhia Progresso Industrial do 

Brazil é considerado o segundo. Para Márcio Piñon de Oliveira, ambos os 

estabelecimentos representavam um novo estilo de empreendimento do ramo de tecidos, 

tal inovação deve aos próprios nomes atribuídos às empresas, que, segundo o autor, 

refletiam o período próspero para a industrialização no Rio de Janeiro na época588.  

Para moradia de sua mão de obra, diversas ruas do bairro foram ocupadas com 

habitações operárias. No período de abrangência dessa pesquisa, sua vila operária 

passou por duas etapas de construção, uma parte em 1892 e outra na década de 1920. As 

Vila Maxwell e Vila Senador Soares, que ocupavam a Rua Souza Franco, a esquina das 

ruas Artidoro da Costa e Piza e Almeida (que formavam uma vila que internamente 

formando praticamente uma quadra), Rua Maxwell, Rua Senador Soares, Rua Araújo 
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587 MONTEIRO, Ana Maria. p. 210. 
588 OLIVEIRA, Márcio Piñon de, op cit, p. 5. 
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Lima, Rua Silva Telles, nº 120, foram construídas no final do século XIX. Enquanto as 

casas das ruas Artidoro da Costa, nº 106, nº 138 e Rua Maxwell foram construídas na 

década de 20589.  

Em suas dependências, a companhia abrigavatrês fábricas, tinturaria mecânica, 

edifícios para depósito e acabamento de pano, casa de transformadores elétricos, 

oficinas mecânicas, carpintaria, moradias do diretor e subdiretor da companhia, 

almoxarifado e escritório. Entre os benefícios sociais que oferecia ao operariado 

constavam escola, consultório médico, vila operária com 149 casas, casa da música, 

etc.590.Como forma de recreação, contribuía para manutenção da Sociedade Recreativa 

Progresso e Confiança, com sede na rua General Silva Telles, nº 120, no Andaraí. O 

espaço, além de oferecer mensalmente um baile dançante para os associados, também 

possuía uma banda de música que animava as festas da associação e eventos fora da 

fábrica591. Ainda, seguindo a linha dos clubes de futebol formados por trabalhadores 

fabris, os operários dessa companhia fundaram em 1918 o Confiança Atlético Club592. 

Em 1913, a fábrica composta de 3 prédios empregava uma força de trabalho 

de1.450 pessoas, sendo: 558 homens, 475 mulheres e 417 menores593. O trabalho 

feminino adulto representando nesse momento 32,7% da mão de obra empregada; e o 

trabalho de menores correspondendo a 28,7%. 

Durante a Grande Depressão, as vendas do estabelecimento caíram 

consideravelmente. Para reduzir os custos, a companhia demitiu diversos trabalhadores 

e trabalhou em ritmo mais baixo, mas, em 1930, teve que decretar falência e paralisar o 

serviço da fábrica. Seu funcionamento foi retomado 3 anos depois, com a vinda da 

família Menezes de Pernambuco, que passou a dirigir o estabelecimento. De acordo 

com Roberto Stanchi, sob novo comando, a companhia conseguiu retomar seu lugar de 

destaque no cenário nacional594. 

 

                                                           
589STANCHI, Roberto Pontes. Modernidade, mas nem tanto: o caso da vila operária da Fábrica 
Confiança, Rio de Janeiro, séculos XIX e XX.Dissertação de mestrado, Departamento de Antropologia - 
Museu Nacional,UFRJ, Rio de Janeiro, 2008. pp. 120-135. 
590Impressões do Brazil no seculo vinte:sua historia, seo povo, commercio, industrias e recursos. Londres: 
Lloyd's Greater Britain Publishing Company, Ltd, 1913. p. 386. 
591A Epoca. 27/08/1912. 
592PEREIRA, Leonardo A. de M. Footballmania: uma história social do futebol no Rio de Janeiro, 1902-
1938. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2000. p. 259. 
593 Ibidem. 
594 STANCHI, Roberto Pontes, op cit, pp. 110-111. 
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4. Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado 

A fabrica Corcovado, que trabalha com seiscentos teares e occupa 578 
operarios de ambos os sexos, já fabrica na sua fundição os teares de que se 
serve, tendo já em uso seis. Nestes teares foram introduzidos alguns 
aperfeiçoamentos. 
Depois de amanhã tenciona a direcção da fabrica inaugurar a Créche 
Angelica. 
[...] 
Para diversão dos empregados do estabelecimento, a companhia mandou 
construir em terrenos seus um salão destinado á dansas, representações 
dramaticas, corridas de bicycletas, patins, etc. 
A fabrica Corcovado ainda tem uma banda de musica composta de 
operarios595. 

Durante a visita do Presidente da República Campos Sales a Companhia de 

Fiação e Tecidos Corcovado, a diretoria da fábrica, ao apresentar as dependências do 

estabelecimento, aproveita para vangloriar-se da infra-estrutura e da rede de benefícios 

sociais de que a empresa dispunha com apenas 5 anos de funcionamento e anuncia a 

inauguração de uma creche para filhos de operárias, considerada a primeira iniciativa 

nesse sentido de que se tem conhecimento596. O espaço para as crianças seria por anos 

um diferencial da fábrica e motivo de orgulho para o administrador José da Cruz.  

Em 31 de outubro de 1889, reuniram-se no salão do Banco Predial subscritores 

de ações da Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado. Em 1894, o empreendimento 

foi inaugurado na rua Jardim Botânico, nº 12, no bairro de mesmo nome. Seus 

incorporadores foram o Sr. Cândido da Cunha Sotto Maior e o Visconde de Figueiredo, 

que havia criado o Banco Nacional do Brasil também 1889. Entre as proposições 

contidas nos estatutos constavam: 

- fundar, custear e explorar uma fábrica de fiação e tecidos de algodão ou 
outras matérias têxteis; 
- edificar, em terrenos que venha a adquirir, habitações para alugar aos 
operários da fábrica; 
- comprar a matéria-prima e vender os produtos da fábrica, no mercado do 
Rio de Janeiro, ou em outros, estabelecendo agências no Império, e 
consignando os produtos para onde convier; 
- adquirir por compra, aforamento, arrendamento, ou por qualquer outro 
modo, para os fins aqui autorizados: terras, propriedades, máquinas, materiais 
ou bens de qualquer natureza597. 

Assim como a Companhia Progresso Industrial, a Companhia Corcovado 

também buscava se beneficiar do decreto de 9 de dezembro de 1882, e deixava claro em 
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seus estatutos a intenção deconstruir casas para habitação de seus operários/as. Contudo, 

como medida emergencial, antes que pudesse edificar a vila operária, o estabelecimento 

autorizou a construção de dois barracões para que seus operários residissem próximos 

ao trabalho: 

... a Fabrica de Tecidos Corcovado mandou construir ao lado do seu edificio 
dois grandes barracões, que têm muitas divisões internas e são occupados por 
dezenas de familias dos operarios da fabrica. Para o escoamento das aguas de 
cozinha e das lavagens de roupa, mandaram abri um rego com os lados 
cimentados, não se está coberto e não se communica, como devia, com o 
boeiro que vai ter á lagóa Rodrigo de Freitas598. 

Sem dispensar atenção às condições em que estavam vivendo as dezenas de 

famílias que foram alocadas dentro de dois barracões, o jornal O Paiz procurou criticar 

a estrutura anti-higiênica construída para escoar os dejetos dos barracões. Em virtude da 

infraestrutura deficitária, os resíduos se depositavam próximos às instalações causando 

mau cheiro, sujeiras nas ruas, infestação de insetos, etc. 

Além dos barracões, construídos naquele momento para habitação dos operários, 

a companhia possuía em suas dependências, 3 edifícios de fábricas, armazém para 

depósito de matérias-primas e outros gêneros, uma seção de tinturaria, uma seção de 

alvejamento e acabamento, oficina mecânica para os reparos das máquinas, carpintaria, 

um armazém de comestíveis e uma farmácia599. Em 1896, foi criado o Montepio dos 

operários, que disponibilizava assistência médica, dentária, funerária e pecuniária aos 

associados e seus familiares600. Em 1903, a companhia também passou a investir na 

alfabetização de seus operários e fundou a Escola Sotto Maior (sobrenome de um dos 

seus empreendedores), separava meninos e para meninas e dispunha de dois turnos. 

No ano seguinte, devido ao maior investimento em assistência médica, o 

consultório instalado no empreendimento contava com 4 salas, um laboratório e 

equipamento cirúrgico. O serviço médico era executado pelo dr. Oswaldo Cruz, que 

atendia ao operariado da companhia três vezes por semana, desde quando era estudante, 

e pelo dr. Candido de Andrade. As consultas eram das 7 às 8 horas da manhã601.  

Nesse mesmo ano, a empresa oferecia 3 modalidades de habitações para uma 

parcela da mão de obra que empregava, sendo, 48 casas de tijolos distribuídas em duas 
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avenidas, cujos alugueis variavam entre 45$ ou 50$ mensais, e estavam em construção 

mais 12 casas; alguns chalés disponibilizados apenas para mestres e chefes de oficina; e 

mantinha os barracões, com quartos, sala, cozinha, banheiro, cujos alugueis giravam em 

torno de 16$ a 23$ mensais602.Em 1913, a vila operária da Fábrica Corcovado havia 

sofrido um considerável aumento e estava composta de 140 casas de vários tipos. 

No tocante à sua força de trabalho, em 1895, a companhia contava com 416 

trabalhadores/as maiores e 64 menores, totalizando 480 operários603. Em 1913, a 

companhia mais do que duplicou a sua mão de obra e empregava cerca de 1.000 

operários/as604. No ano seguinte, o número de operários sofre uma pequena reduzida, 

passando a 984, sendo 582 homens, 260 mulheres, 94 meninos e 48 meninas605.  

Para assistência e recreação, os funcionários contavam com três organizações, 

uma delas era a Sociedade Beneficente José da Cruz, administrada por operários, mas 

cujo nome homenageava um dos diretores da companhia. Tal associação foi fundada em 

23 de setembro de 1901, no Jardim Botânico.  A homenagem se dava em virtude de 

José da Cruz ser o fundador do capital operário e da Creche Angelica606.Essa 

organização operária tinha como fins: 

Auxiliar aos sócios pelos meios ao seu alcance, quando enfermos ou se 
acharem presos; concorrer quando fallecerem com um auxilio para o funeral, 
e fornecer às suas viúvas ou filhos também um auxilio para luto; prestar-lhes 
auxilio pecuniario, quando por molestia tenham se ausentar para o interior ou 
exterior do Brasil; conferir annualmente por sorteio a um sócio, o diploma de 
uma ordem que tenha hospital607. 

Apesar da direção da associação ser comandada por operários da companhia, 

podiam ser tornar sócios pessoas de fora da fábrica. Para se associar as condições eram 

as seguintes: 

... indivíduos de 7 a 50 annos de edade, que estejam no gozo de perfeita 
saúde, não tenham defeito physico que os impossibilite de trabalhar, tenham 
occupação honesta e residam dentro dos limites da capital. 
Admittem-se tambem socios de 1 a 7 annos de edade, mediante a joia de 2$ e 
a trimensalidade de 1$. Os sócios menores de 7 annos poderão remir-se, 
pagando 25$000. 
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Todo o individuo, para a sua admissão, paga 5$ de diploma e a mensalidade 
de 1$000608. 

A sociedade deixava que não era de seu interesse ter sócios com saúde crítica, 

que despenderiam altos gastos com despesas médicas e enfrentariam problemas para 

trabalhar. Havia também a preocupação de que o trabalho executado por esse membros 

fosse digno, visto que problemas com a polícia poderia colocar em risco o 

funcionamento da associação. Em 1904, a sociedade contava com 650 sócios. Para o 

divertimento, a organização dispunha de um centro recreativo, denominado “Gremio 

Dramatico José da Cruz”, no qual os/as operários/as da fabrica atuavam nas peças, 

tinham acesso a escola de música e dança e a um teatro com 300 cadeiras e 

camarotes609. 

Uma outra organização implementada no estabelecimento era uma cooperativa 

que fornecia gêneros alimentícios aos operários. Fundada, em 1899, por 60 operários e 

com a colaboração de José da Cruz, a cooperativa era aberta para afiliação dos/as 

operários/as que desejavam usufruir de seus serviços. Os lucros eram repartidos entre os 

sócios, mas 1/3 destes se destinavam a um fundo de reserva da cooperativa610.  

 

5. Fábrica Cruzeiro (Companhia América Fabril) 

É bem conhecida dos moradores do Andarahy Grande a fabrica de tecidos 
Cruzeiro. Ao fundo de um vasto terreno, na rua Barão de Mesquista, ergue-se 
o grande edificio, onde, de sol a sol, uma colmeia dedicada de operarios, 
homens, mulheres e crianças, labuta no preparo das muitas variedades de 
tecidos de algodão, especialidade do estabelecimento. 
Para o bairro, o silvo do seu locomovel, prolongado, entoado, gradualmente 
de sons, é o relogio mais certo, indicando o inicio ou encerramento dos 
trabalhos, ás 6 horas da manhã e da tarde611. 

O sino da Fábrica Cruzeiro também foi ressaltado como símbolo que demarcava 

o tempo do trabalho e do não-trabalho no bairro do Andaraí Grande. Servindo de 

relógio para os moradores da proximidade, o apito da fábrica convocava seu operariado 

ao trabalho e determinava que a partir das 6 horas da manhã operários/as, adultos/as e 

menores, passariam 12 horas do dia dentro do grande edifício da Rua Barão de 

Mesquita ocupados com a produção de tecidos. 
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A Fábrica Cruzeiro foi comprada pela Companhia Pau Grande (localizada em 

Magé), em 1891, devido à ampliação das posses, a empresa decide alterar o nome para 

Companhia América Fabril (CAF), foi proposta também uma considerável elevação do 

capital do empreendimento. Em 1895, a fábrica contava com uma força de trabalho de 

450 operários, sendo 100 menores. Cinco anos depois, o estabelecimento ampliou sua 

capacidade produtiva com a aquisição de parte do maquinário da Fábrica São Cristóvão 

e abriu uma extensão do empreendimento em um prédio ao lado do seu primeiro 

edifício612. 

As vilas operárias construídas pela companhia ao todo somavam 259 casas. Na 

Fábrica Cruzeiro, as casas para operários começaram a ser construídas em 1894 nas 

“ruas Barão de Mesquita, Barão do Bom Retiro, Leopoldo, Paula Brito, Barão de São 

Francisco, Teodoro da Silva e Visconde de São Vicente, todas próximas à fábrica”613, 

no Andaraí Grande. Três anos depois, 42 habitações foram disponibilizadas para 

moradia de operários.   

No ano de 1911, a companhia implementa uma série de benefícios sociais, entre 

eles, a construção de escolas, farmácias, cooperativas e complementos pecuniários, tais 

como festa de natal e prêmios aos trabalhadores que se destacavam. . As farmácias da 

Cruzeiro e Pau Grande eram subsidiadas pelo Fundo Beneficente, não sendo cobrada 

contribuição dos operários para mantê-las614. 

Em 1913, a escola tinha frequência média de 200 alunos, em termos 

comparativos, a Escola do Pau Grande havia matriculado 154 alunos em 1912, mas só 

frequentavam regularmente 97.  

Em 1919, para fazer frente à União dos Operários em Fábricas de Tecidos, a 

companhia incentivou a criação da Associação dos Operários da América Fabril 

(AOAF). Uma sociedade patronal, assistencialista, que fornecia auxílios financeiros em 

caso de doença, casamento, parto e falecimento. Para o divertimento de seus associados, 

a organização possuía instalações próprias onde promovia festas, bailes, jogos de 

futebol, concertos musicais e peças teatrais615. 

Ciente da importância da mão-de-obra feminina na fábrica, a companhia amplia 

sua rede de benefícios com a criação de uma creche para os/as filhos/as de suas 
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613 WEID, Elisabeth von der; BASTOS, Ana Marta Rodrigues, op cit, p. 168. 
614Impressões do Brazil no seculo vinte:sua historia, seo povo, commercio, industrias e recursos. Londres: 
Lloyd's Greater Britain Publishing Company, Ltd, 1913. p. 386. 
615WEID, Elisabeth von der; BASTOS, Ana Marta Rodrigues, op cit, p. 190. 
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operárias, em1923. Depois de 6 anos de funcionamento, o espaço foi visitado pela 

comissão de Legislação Social da Câmara dos Deputados e recebeu elogios por conta do 

serviço que ali era oferecido: “A visita deste estabelecimento, verdadeiro jardim, onde 

brotam e desabrocham os botões da infancia, deixou-nos, nesta manhã, uma 

agradabilissima impressão, pela sua modelar”616. 

 

6. Companhia de Fiação e Tecidos Carioca 

A estrada D. Castorina 
Para os lados largas vidraçarias opalescidas por uma tenue poeira, mas 
vidraças rectangulares, iguaes, repetidas, monotonas. 
É a Fabrica de Tecidos Carioca. 
[...]  
Só vive intensamente, só se agita, impellido pela vertigem do lucro, o 
monstro industrial que, todavia, está alli assolapado, ao abrigo do sol, 
resguardado da intemperie, por baixo dos vidros foscos, a arrastar ao seu 
serviço milhares de attenções e actividades que lhes dedicam a preocupação 
das suas horas e a razão de ser de sua vida617. 

Com o intuito de tratar da Estrada Dona Castorina, no Jardim Botânico, o texto 

de Victorino d’Oliveira se depara com a grandiosidade da Fábrica Carioca localizada 

ali. Ressaltando as largas vidraças que tornavam monótona aquela parte da paisagem, o 

autor aborda a monotonia de operários/as que passavam seus dias impermeados por 

vidros foscos que não lhes permitiam sentir o sol, assistir ao passar da vida ao ar livre, 

distrair-se com os demais acontecimentos que ocorriam naquela estrada, enfim, livrar-se 

da rotina da produção de tecidos. Ao lado de máquinas que, ao menor cuidado, 

poderiam causar acidentes e circunscritos a um espaço repleto de vidraças empoeiradas, 

os/as trabalhadores/as dedicavam horas de seu dia e anos de sua vida à arte de tecer e 

fiar. 

A Companhia de Fiação e Tecidos Carioca foi constituída em 1884 pela 

sociedade em comandita chamada Bandeira Steele & Cia, na Estrada Dona Castorina, 

130, no Jardim Botânico. A Vila Sauer, construída próxima à fábrica, teve suas obras 

iniciadas em 1891 na antiga chácara do algodão na mesma estrada. O projeto que 
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contoutambém com subsídios públicos, entregou, no começo do século XX, 89 casas e 

22 cômodos para solteiros618.  

Em 1895, os operários da Companhia Carioca fundaram o Club Musical 

Recreativo Carioca, sua sede estava localizada na mesma rua da fábrica. A partir da 

criação de tal associação de lazer, formou-se também uma banda de música, composta 

por operários 619. A adoção pelo nome da fábrica possivelmente representou uma forma 

de conseguir proteção e apoio financeiro da companhia, tal qual ocorreu anos depois 

com o time de futebol formado por empregados do estabelecimento. A Escola Operária 

S. José da Gávea, localizava-se na chácara do Fonseca, no bairro do Jardim Botânico e 

fora fundada em 1903 pelo padre Paulino Petra da Fontoura com o auxílio da 

companhia. 

Em 1907, os operários fundaramum grêmio esportivo, inicialmente denominado 

Clube Sportivo Vitorioso, mas que depois, teve o nome alteradopara Carioca Foot-ball 

Club, estreitando os laços com a companhia e conseguindo incentivo pela aproximação, 

visto que o terreno para a construção do campo do time e da sede fora doação dos 

diretores da Fábrica Carioca620. Em decorrência do apoio da diretoria da empresa, os 

dirigentes do clube conseguiram construir “uma praça de sports modestas, mas provida 

de todos os requisitos indispensaveis aos fins a que se destina e, além disto, situada em 

um recanto dos mais pitorescos da estrada D. Castorina, na Gavea”621. Entre os 

fundadores do clube constavam trabalhadores de diferentes nacionalidades, como, 

espanhóis, austríacos e brasileiros622. 

Depois do projeto da Vila Sauer, a companhia se propôs a construir outras vilas 

para que um número maior de operários pudesse morar próximo ao local de trabalho. 

Até a década de 1910, a empresa contava com 150 casas, número ainda bem insuficiente 

se comparado ao total de trabalhadores/as, que havia passado de 1.300, em 1913, para 

1.600, em 1915623.  De acordo com as memórias do italiano Luiz Natálio Schiavo, ex-

                                                           
618 COSTA, Mariana Barbosa Carvalho da. Entre o lazer e a luta: o associativismo recreativo entre os 
trabalhadores fabris do Jardim Botânico (1895-1917). Dissertação de mestrado, Departamento de História 
PUC, Rio de Janeiro, 2014.p. 47. 
619 COSTA, Mariana Barbosa Carvalho da., op cit, p. 51. 
620 PEREIRA, Leonardo, op cit, p. 256. 
621O Paiz. 17/03/1920. 
622 PEREIRA, Leonardo, op cit, p. 269. 
623Impressões do Brazil no seculo vinte:sua historia, seo povo, commercio, industrias e recursos. Londres: 
Lloyd's Greater Britain Publishing Company, Ltd, 1913. p. 396. 
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operário da Carioca, a distribuição espacial das moradias no bairro do Jardim Botânico 

estabelecia certa relação com a hierarquia de trabalho na companhia. Luiz, ao tratar dos 

locais de moradia de seus familiares e amigos no bairro, conta que os parentes: 

... vinculados direta ou indiretamente à Fábrica Carioca, estavam distribuídos 
nos espaços segundo o seu grau de nobreza, entre as vilas operárias 
construídas pela fábrica e a Vila Sauer (Cia. De Saneamento). Na região 
urbanizada do Saneamento morava a elite da fábrica e alguns poucos amigos 
da família; nas áreas em torno, o restante da população operária.624 

Segundo o relato, os profissionais que ocupavam os melhores postos de trabalho 

da fábrica moravam num espaço caracterizado pelo ex-operário como “região 

urbanizada do Saneamento”, ou seja, deveria ser a área que contava com o melhor 

aparato de infraestrutura urbana e no seu entorno, habitava os/as demais 

trabalhadores/as do estabelecimento. O operário Domingos Herculano do Amaral, 

apresentado como líder dos operários da companhia pelo gerente, contou ao 

representante do jornal Gazeta de Notícias que os alugueis nas vilas operárias iam de 

40$ a 60$ mensais em 1915625. 

No tocante às remunerações pagas aos tecelões dessa companhia, o diretor 

Lourival Souto e alguns operários apresentaram uma certa discordância quanto aos 

salários dessa categoria em 1919. Lourival Souto, diretor da companhia e presidente do 

Centro Industrial de Fiação e Tecelagem do Algodão, havia afirmado que os tecelões da 

Fábrica Carioca recebiam 200$ mensais. Alguns operários indignados com o que 

chamaram de uma “grandíssima mentira”, levaram informações ao jornal A Razão de 

que: 

... salvo um ou outro “chaleira”, pago propositadamente, os mais activos e 
hábeis tecelões da “Carioca” tiram no maximo 130$ ou 140$000 por mez. 
Esses, porém, são raros, rarissimos. A grande maioria é constituída pelos que 
ganham menos de 100$ por mez, tecelões havendo na fabrica do sr. Lourival, 
que não chegam a tirar 50$ por mez626. 

Assim, estabeleceu-se uma disputa de verdades travada na grande imprensa, na 

qual, de um lado, se encontrava Lourival Souto, um dos fundadores do Centro Industrial 

de Fiação e Tecelagem do Algodão e proeminente empreendedor do período, que 

procurava construir a imagem de industrial que oferecia bons salários em sua fábrica e, 
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do outro lado, estavam alguns operários que denunciavam exceto os bajuladores, que 

ganhariam um adicional, a grande maioria recebia, no máximo, 140$, isso sem 

considerar a hierarquização salarial dessas fábricas, onde o homem adulto ganhava a 

maior remuneração possível por seção.  

Em 1920, a Fábrica Carioca foi incorporada à Companhia América Fabril. A 

Carioca era uma sociedade anônima com muitos acionistas e alguns também possuíam 

ações da América Fabril. Nesse caso, estes levaram a proposta da incorporação da 

Carioca à Companhia América Fabril, com a aprovação, os acionistas da Carioca 

também tiveram parcela nas ações da América Fabril, e esta totalizava no início de 

década de 20, 6 fábricas com a junção de 2 estabelecimentos da companhia incorporada. 

Tendo como cenários da pesquisa fábricas que se localizavam em diferentes 

pontos do Distrito Federal, em áreas atualmente classificadas como zonas sul, norte e 

oeste, apresenta-se como desafio refletir acerca das similaridades e dessemelhanças 

nesses empreendimentos fabris, visto que apesar das condições de trabalho ser muito 

parecidas em todos esses estabelecimentos, com longas jornadas, baixos salários, alto 

índice de acidentes, seções insalubres, etc; as relações entre patrões e operários, assim 

como, a localização da fábrica, se próxima a outras e/ou se próxima ao centro político 

da Capital Federal culminaram em nuances na luta dos/as operários/as por melhores 

condições de vida e trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 


