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RESUMO 
 

A presente pesquisa busca compreender a inserção feminina no ambiente de 

trabalho na cidade de São Paulo no início do século XX e avaliar como viviam as 

mulheres à época da industrialização paulistana, quais desafios elas enfrentaram 

para se inserir em um setor predominantemente masculino. Para tanto, será utilizado 

como fonte o jornal O Estado de S. Paulo publicado na década de 1910. A imprensa 

era o principal meio de comunicação de massa do início do século, por isso, se 

tornam tão cruciais sua leitura e análise, assim como as publicações pertinentes ao 

assunto. Em uma análise prévia das fontes foi possível levantar os seguintes 

questionamentos: Qual a inserção da mulher no universo do trabalho na década de 

1910? De que maneira o tema perpassa o cotidiano da cidade de São Paulo no 

contexto em análise? Quais notícias eram veiculadas sobre a relação mulher-

trabalho no jornal? A cidade de São Paulo vivia um momento de transformação das 

relações pessoais e espaços de trabalho, imediatamente após a libertação dos 

trabalhadores escravos e consequente importação de mão-de-obra imigrante 

oriunda da Europa. Assim, o estudo pretende uma narrativa do cotidiano das 

mulheres trabalhadoras, suas aspirações, medos, incertezas e a peleja feminina no 

ambiente fabril na primeira década do século XX. 

 

 

Palavras chaves: São Paulo; Mulher; Trabalho, Industrialização. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA, COM SÍNTESE DA BIBLIOGRAFIA 

FUNDAMENTAL 

 

Peter Burke em seus estudos permite considerar as insatisfações dos jovens 

Marc Bloch e Lucien Febvre com a “História tradicional” nas décadas de 1910 e 

1920, onde a história política estava reduzida a um jogo de interesses entre grandes 

homens/países. 

A forma dominante, porém, tem sido a narrativa dos acontecimentos 
políticos e militares, apresentada como a história dos grandes feitos 
de grandes homens – chefes militares e reis. Foi durante o 
Iluminismo que ocorreu pela primeira vez uma contestação a esse 
tipo de narrativa histórica (BURKE, 1991, p.17).  

 

Contrapondo a “História Tradicional”, em 1930 a Escola dos Annales propõe 

uma nova visão para os estudos históricos, criticando a postura tradicional para a 

qual os jornais não serviam como fonte historiográfica, pois carregavam uma 

mensagem parcial de seus idealizadores. A Escola dos Annales inova dando 

importância aos periódicos com a “História vista de baixo”, outra visão do passado, 

com “novos objetos, problemas e abordagens” (PINSKY, 2010, p.112), quebrando o 

modelo de história contada apenas por homens com reconhecimento social e 

apossados de discursos oficiais, destaca também que a história proposta como nova 

recuperava historiadores desprezados pela escrita dominante como permite 

considerar Peter Burke ao afirmar que:  

 

Burckhardt interpretava a história como um campo que interagiam 
três forças – o Estado, a Religião e a Cultura – enquanto Michelet 
defendia a história da perspectiva das classes subalternas, a história 
dos excluídos como descreveu Comte uma história sem nome, é a 
vida daqueles que sofreram, trabalharam, definharam e morreram 
sem ter a possibilidade de descrever seus sofrimentos (1991 p.19). 

 

A terceira geração dos Annales é a primeira a incluir mulheres nos estudos 

históricos, iniciando uma fase de elevação do espírito feminino e dando um 

reconhecimento a história das mulheres, ainda que autores de antigas gerações 

tenham trabalhado o tema, é com a “Nova História” que as mulheres ocupam lugar 

no debate historiográfico.  

A “História vista de baixo” e a “Nova História” trouxeram à historiografia uma 

alternativa ao modelo tradicional, principalmente para desmistificar a posição dos 
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excluídos, neste caso, as mulheres. A terceira geração da Escola dos Annales 

trouxe uma visão inédita das mulheres, pesquisadoras como Michèle Perrot (1974), 

Mona Ozouf (1976), Christiane Klapisch (1981), Arlette Farge (1987), ampliaram os 

debates e inseriram definitivamente a mulher como sujeito da História. 

 
Os historiadores anteriores dos Annales foram criticados pelas 
feministas por deixarem a mulher fora da história, ou mais 
exatamente por terem perdido a oportunidade de incorporar à história 
de maneira mais integral, já que haviam obviamente mencionado as 
mulheres de tempo em tempo [...] (BURKE, 1991, p.80).  

 

Para uma maior valorização do papel feminino e um reconhecimento da 

terceira geração da Escola dos Annales, a presente pesquisa avaliará a inserção 

das mulheres no mercado de trabalho, nas primeiras décadas do século XX, nas 

origens da industrialização da cidade de São Paulo. Concomitantemente a sua 

modernização, a mão-de-obra escrava já não mais interessava, os ex-escravos eram 

subjugados e marginalizados nas fábricas, ainda que estes existissem, eram em 

menor contingente. Os empresários paulistas importavam mão-de-obra 

especializada da Europa, pois tinham a impressão que os europeus eram mais 

preparados para a modernidade das máquinas, porém, além de conhecimento 

técnico os imigrantes chegavam exigindo direitos para trabalhadores e deveres para 

os patrões, com ideias iluministas e uma prática anarquista que se traduzia em 

greves e manifestações dentro e fora das fábricas. 

 

A degradação dos costumes, as práticas dissolutas, o alcoolismo, o 
jogo, o crime, as doenças, que penetravam pelo porto de Santos em 
companhia dos trabalhadores italianos, espanhóis, portugueses, 
polacos, a nova mania das greves, a “lepra” da luta de classes: tudo 
se passa como se os “novos bárbaros" aportassem entre nós. 
(RAGO, 1985, p.11) 

 

A moradia dos trabalhadores paulistas eram basicamente os cortiços em 

bairros centrais como Bom Retiro, Bexiga e Brás. Os cortiços eram locais perfeitos 

para “os surtos epidêmicos, a criminalidade, os conflitos políticos, a criminalidade 

ampliada, os hábitos dissolutos, a promiscuidade das habitações sujas e fétidas” 

(RAGO, 1985 p.11). Para a burguesia a solução era uma intervenção estatal, assim, 

pensava-se que acabaria com a “Ameaça da intranquilidade social, da contaminação 
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física e moral, da destruição da nação, da degeneração da raça: resultados nefastos 

e sombrios da chegada dos imigrantes.” (RAGO, 1985 p.12).  

A transição da fábrica satânica, fundada no mando sem limites do 

empregador, associada às imagens da prisão, do convento ou do exército para a 

fábrica higiênica, limpa e técnica, moderna e sistematizada, marcou o início das 

mudanças no comportamento da população paulista. Na tentativa de domestificar o 

trabalhador, os industriais criaram as “vilas fabris” com casas ao derredor das 

fábricas, os trabalhadores deveriam morar praticamente dentro das fábricas, onde o 

proprietário poderia controlar a vida dos trabalhadores dentro e fora do local de 

trabalho. Nesse contexto, inicia-se o processo de higienização dos cortiços, a prática 

da moral burguesa deveria começar dentro dos lares dos trabalhadores, nos 

momentos mais simples, vale dizer, uma tentativa de “[...] exercer sobre ele uma 

coerção sem folga, de mantê-lo ao mesmo nível da mecânica - movimentos, gestos 

atitude, rapidez: poder infinestimal sobre o corpo ativo”. (FOUCAULT, 2007, p118). 

À mulher coube o papel fundamental de controlar os trabalhadores fabris 

dentro de casa, “[...] atentar para os mínimos detalhes da vida cotidiana de cada um 

dos membros da família, vigiar seus horários, estar a par de todos os pequenos 

fatos do dia-a-dia, prevenir a emergência de qualquer sinal de doença ou do desvio”. 

(RAGO, 1985, p. 62). Todavia, a mulher resiste a esse discurso de modelo ideal. 

Michel Foucault na obra Vigiar e Punir atenta para o fato do discurso do controle ser 

importante na domesticação do corpo, como o autor afirma, “É preciso anular os 

efeitos das repartições indecisas, o desaparecimento descontrolado dos indivíduos, 

sua circulação difusa, sua coagulação inutilizável e perigosa; tática de antideserção, 

de antivadiagem, de antiaglomeração.” (2007, p. 123). 

A sociedade paternalista e machista do início do século XX disseminava um 

discurso de uma moral feminina elevada nos moldes da classe burguesa, que 

perpetuava uma mulher frágil e dependente do amparo masculino, o que é traduzido 

pelo Complexo de Cinderela1, ou seja, “[...] quanto mais ela escapa da esfera 

privada da vida doméstica, tanto mais a sociedade burguesa lança sobre seus 

                                                           
1
O termo pode ser considerado como “uma rede de atitudes e temores profundamente reprimidos que 

retém as mulheres numa espécie de penumbra e impede-as de utilizarem plenamente seus intelectos 
e criatividade. Como Cinderela, as mulheres de hoje ainda esperam por algo externo que venha 
transformar suas vidas” (DOWLING, 1981, p.28) 
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ombros o anátema do pecado, [...] com o perigo da prostituição e da perdição diante 

do menor deslize” (RAGO, 1985, p.63). 

Com inspiração muitas vezes anarquista as mulheres resistem e negam este 

estereótipo de mulher perfeita, dona-de-casa, saindo às ruas e denunciando a 

exploração, exigindo direitos, fazendo greves, como permite considerar a autora, 

“Em 1908, as mulheres e crianças que trabalhavam na fábrica de tecidos Matarazzo 

também entram em greve” (RAGO, 1985, p.72). 

Assim como os homens foram importantes para a cultura trabalhista/social 

na nova República, as mulheres também tiveram papel fundamental nesta 

historiografia paulista e nacional, este estudo pretende abordar a quebra do 

paradigma de mulher frágil, elucidar como a História das Mulheres evoca levantes e 

conquistas muitas vezes sufocadas pelo machismo, preconceito e ausência de 

estudos. Deste modo, a partir das considerações teórico-metodológicas, a presente 

pesquisa pretende analisar as seguintes questões: Como se deu a participação das 

mulheres no processo de industrialização e modernização da cidade de São Paulo 

na década de 1910? Como o jornal o Estado de S. Paulo representava a mulher em 

momentos de conflito no mundo do trabalho na cidade em transformação?Qual a 

inserção da mulher no universo do trabalho na década de 1910? De que maneira o 

tema perpassa o cotidiano da cidade de São Paulo no contexto em análise? Quais 

notícias eram veiculadas sobre a relação mulher-trabalho no jornal? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Inserido no campo de estudos da História das Mulheres, esta proposta visa 

compreender a participação da mulher no mundo do trabalho urbano na cidade de 

São Paulo no início do século XX. 

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mapear o debate historiográfico sobre história das mulheres tanto 

conceitualmente, quanto ao que se refere à cidade de São Paulo no contexto 

delimitado; 

 Caracterizar o processo de industrialização da cidade de São Paulo em 1910 

em relação à participação feminina no mercado de trabalho urbano-fabril; 

 Identificar e analisar as demandas que atingiam as mulheres no universo do 

trabalho na cidade de São Paulo a partir da consulta de exemplares do jornal 

O Estado de S. Paulo publicados durante a década de 1910. 
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3 PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Para alcançar os objetivos desta pesquisa, o trabalho foi organizado dentro de 

um cronograma mensal de distribuição de tarefas, composto por dez meses e que 

não deve ultrapassar os prazos. 

 

3.1. CRONOGRAMA 

Tarefa 
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O

 

Construção do Projeto de Pesquisa 
Construção da Tese de Conclusão  

de Curso 

Leitura e 

análise da 

bibliografia 

básica. 

X X         

Fichamento 

bibliografia 

básica. 
 X         

Interpretação 

da bibliografia 

básica. 

 X X        

Apresentação 

do Projeto 

GP/CISGES 

   X       

Levantamento e 

análise dos 

jornais 

   X X X     

Escrita do TCC 

(artigo) 
     X X X   

Finalização do 

Trabalho e 

Revisão Final 

       X X  

Apresentação 

oral do 

Trabalho 

         X 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1 MATERIAL 

 

O material usado como fonte para a presente pesquisa será o jornal “O 

Estado de S. Paulo”, apesar do jornal não ser uma fonte imparcial e retratar o “senso 

comum” seu uso como fonte para a pesquisa em História “é uma das mais ricas e 

densas em informações e em ideias para a reflexão dos historiadores”, pois, é 

“importante para se estudar o cotidiano de uma cidade e de seus moradores” 

(ALVES, 1996 p.35). 

No Brasil até a década de 1970 era relativamente pequeno o número de 

trabalhos de pesquisa em História que usavam o jornal como fonte, dado a 

parcialidade das informações atribuídas a este veículo. À época da historiografia 

tradicional o historiador precisava de fontes “confiáveis”, que se traduziam em 

documentos oficiais com uma neutralidade máxima possível. Os jornais estavam 

longe de serem neutros, traziam vontades e particularidades de seus idealizadores. 

Apenas depois de trabalhos feitos por nomes consagrados como Gilberto Freyre, 

Fernando Henrique Cardoso, Nelson Sodré entre outros que “[...] a imprensa 

passava a figurar como importante fonte primária.” (PINSKY, 2010, p.117). 

Após 1930 com a Escola dos Analles, o documento oficial deixou de ser único 

portador da verdade irrefutável, abriu-se novos olhares para novas fontes históricas, 

a contribuição de Karl Marx com o materialismo histórico, Jacques Lee Goff e Pierre 

Nora com as novas abordagens fizeram também do jornal uma fonte importante de 

pesquisa, onde o olhar do pesquisador é tão importante quanto à fonte. 

 

[...] o fato histórico deixou de ser entendido como dado de forma 
verídica e real pelo documento; ele precisaria ser construído pelo 
historiador a partir de uma conjunção de fatores presentes e 
passados. [...] a fonte histórica passou a ser a construção do 
historiador e suas perguntas, sem deixar de lado a crítica 
documental, pois, questionar o documento não era apenas construir 
interpretações sobre eles, mas também conhecer sua origem, sua 
relação com a sociedade que o produziu. (SILVA, 2009, p.159)  
 

O estudo dos jornais permitirá evidenciar não somente a participação da 

mulher no mundo do trabalho urbano da cidade de São Paulo em 1910 e suas 

experiências no mercado de trabalho, mas também, a transformação por qual 
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passava a sociedade urbana da capital paulista. Para tanto, durante o 

desenvolvimento da pesquisa, estes documentos serão analisados e interpretados 

em conjunto com referências da literatura historiográfica. Cabe ressaltar que os 

jornais pesquisados estão disponíveis no acervo virtual do Arquivo do Estado de São 

Paulo – ARQ-SP. 

 

4.2 MÉTODO 

 

A História tradicional pretendia apontar aos fatos “como eles realmente 

aconteceram” com uma imparcialidade inalcançável, esta concepção de verdade 

está ligada à Escola Metódica, onde o que imperava era o Positivismo, com uma 

comparação de fontes oficiais, tabelas e formulações, impondo leis gerais e 

universais incontestáveis. 

Burke nos alerta para o fato de uma verdade absoluta ser inalcançável, assim 

como a imparcialidade do historiador “Por mais que lutemos arduamente para evitar 

os preconceitos associados a cor, credo, classe ou sexo, não podemos evitar olhar o 

passado de um ponto de vista particular” (1992, p.15). O olhar do historiador por 

mais que se tente uma imparcialidade é impossível atingir uma neutralidade, pois o 

percebe o mundo a partir de suas experiências, o que não restringe o pesquisador 

de se afastar do objeto de estudo. 

Com a interdisciplinaridade foi possível uma aproximação, com outras 

metodologias e o trabalho com jornais permitiu ao historiador descobrir este veiculo 

de informação, e dele extrair um panorama geral, no caso da condição feminina em 

São Paulo com relação ao trabalho.  
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5 FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Sem querer apontar para uma verdade incontestável a análise do jornal 

servirá para que se “permita ao individuo a indagação sobre o passado de forma que 

a resposta lhe faça algum sentido no presente e para de alguma maneira esse 

sujeito encontre uma orientação histórica para a sua vida cotidiana” (Russen, 2007, 

p.133). Apesar do jornal não ser uma fonte imparcial e retratar o “senso comum” seu 

uso como fonte para a pesquisa em História “é uma das mais ricas e densas em 

informações e em ideias para a reflexão dos historiadores”, pois, é “importante para 

se estudar o cotidiano de uma cidade e de seus moradores” (ALVES, 1996 p.35). 

A análise será feita sob a ótica da Escola dos Annales em sua terceira 

geração, com autores como Jacques Lee Goff e Pierre Nora, retratando as novas 

abordagens, novos problemas e novos objetos. A base da análise será a leitura do 

jornal indicado como fonte para a pesquisa em desenvolvimento, qual seja, O 

Estado de S. Paulo, em momentos decisivos para o movimento operário na década 

de 1910. De acordo com Teles (2003, pp.42-3) os anos de 1906, 1907, 1910, 1917 e 

1919 foram importantes datas e serão analisadas por corresponderem 

respectivamente ao I Congresso Operário Brasileiro, greves em vários setores, 

movimento em defesa do trabalho feminino, greve das operárias têxteis, que foi o 

estopim da greve geral e greves têxteis com mais de trinta mil operários e que 

contou com a participação massiva de mulheres e crianças. 

Delimitados os anos de consulta da fonte, a pesquisa será processada 

mediante a transcrição dos conteúdos de manchetes, reportagens e notícias nos 

quais haja menção da mulher no mundo do trabalho. Após a coleta das informações, 

o estudo procederá à análise de conteúdo dos registros transcritos, em específico, 

no que se refere à representação da mulher trabalhadora na década de 1910 e nos 

contextos acima destacados no sentido de observar quais as relações existentes 

entre os eventos que marcaram a década de 1910 e a participação das mulheres 

nesse processo. Em paralelo, o estudo terá como forma de análise a leitura e 

fichamento da literatura pertinente ao assunto. 
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