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RESUMO 

A presente pesquisa avalia a inserção das mulheres no mercado de trabalho nas 
primeiras décadas do século XX, nas origens da industrialização da cidade de São 
Paulo. Nesse contexto, discursos normativos impunham às atuações femininas o 
espaço privado do lar, pois representadas como responsáveis pela ordem doméstica 
e educação dos filhos. A sociedade paternalista e machista do início do século XX 
disseminava uma moral feminina elevada nos moldes da classe burguesa, que 
perpetuava a representação da mulher frágil e dependente do amparo masculino, 
com este modelo de mulher seria teoricamente mais fácil de domestificar o 
trabalhador, que, com influências européias já começavam a trazer ao Brasil a luta 
de classes. Todavia, a mulher resiste a esse discurso e modelo considerado ideal. 
Com inspiração muitas vezes anarquista as mulheres negam o estereótipo 
construído para o gênero e saem às ruas para denunciar a exploração vivida e exigir 
seus direitos. Deste modo, a partir dessas considerações, a presente pesquisa 
analisa 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? 

 

Palavras – chaves: Mulher. Trabalho.  Industrialização. São Paulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research evaluates the integration of women in the labor market in the first 
decades of the twentieth century, the origins of industrialization in São Paulo. In this 
context, normative discourses imposed to women's performances the private space 
of the home, as represented as responsible for domestic order and education of 
children. The patronizing and sexist society of the early twentieth century 
disseminated a high female moral along the lines of the bourgeois class, which 
perpetuated the representation of frail woman and dependent on the male support, 
with this woman model would be theoretically easier to domestificar the worker who, 
with European influences were beginning to bring to Brazil the class struggle. 
However, the woman resists this speech and considered ideal model. With 
inspiration often anarchist women deny the stereotype constructed for the genre and 
take to the streets to denounce the exploitation experienced and demand their rights. 
Thus, from these considerations, this research examines the following questions: 
How did the participation of women in the process of industrialization and 
modernization of the city of São Paulo in the 1910s? As the newspaper Estado de S. 
Paulo represented women in times of conflict in the workplace in the city in 
transformation? What women entering the world of work in the 1910s? How the 
theme pervades the daily life of the city of São Paulo in the context in question? 
What news was aired on women-labor relation in the newspaper? 

 

Keywords: Women. Labor. Industrialization. São Paulo. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo analisar como eram representadas as 

mulheres na década de dez nas páginas do jornal O Estado de S. Paulo no que 

tange ao mercado de trabalho. Nas primeiras décadas do século XX o jornal 

impresso era o principal meio de comunicação de massa na capital paulista, por isso 

se torna tão crucial sua análise. Os jornais traziam influências internacionais e ditava 

as regras morais em todo o território nacional.  À época, eram os jornais que falavam 

diretamente com o povo, instruíam e informavam as pessoas. O Estado de S. Paulo 

merece destaque por ser um dos maiores senão o maior jornal impresso do país. 

Nesse contexto, discursos normativos impunham às atuações femininas o 

espaço privado do lar, assim, eram responsáveis pela ordem doméstica e educação 

dos filhos. A sociedade paternalista e machista do início do século XX disseminava 

uma moral feminina elevada nos moldes da classe burguesa, que perpetuava a 

representação da mulher frágil e dependente do amparo masculino. Todavia, a 

mulher resiste a esse discurso e modelo considerado ideal. Com inspiração muitas 

vezes anarquista as mulheres negam o estereótipo construído para o gênero e saem 

às ruas para denunciar a exploração vivida e exigir seus direitos.  

Ao longo do processo histórico, as mulheres sofreram inúmeras 

perseguições, seja moral, psíquica ou fisicamente. Nas duas primeiras décadas do 

século XX a mulher entrou e saiu do mercado de trabalho quantas vezes o patrão 

achou necessário, seja para controle da mão-de-obra, ou para controle dos 

operários. Aos patrões só importava o lucro e para que seus objetivos fossem 

alcançados eles não mediram esforços para o alcance de suas conquistas, mesmo 

que para isso usassem as mulheres como manobra, impondo-lhes regras e lugares 

determinando suas atuações sociais.  

A manobra preconceituosa que foi impetrada retiram as mulheres círculo 

social e ora as inserem no mercado de trabalho, ora as colocam no espaço restrito 

do lar. No recorte temporal anunciado poderemos analisar de maneira crítica como 

surge este fenômeno social no espaço das fábricas, ou seja, porque as mulheres 

sofreram o alijamento mental, físico e moral no mundo do trabalho. Porque e como 

se origina o preconceito que infelizmente a mulher carrega até os dias atuais, seja 
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em forma de salários mais baixos, assédio moral e/ou sexual no ambiente de 

trabalho. O jornal o Estado de S. Paulo permite avaliar a questão de maneira ímpar 

e perceber em seus registros os entraves da história. 

Segundo a historiografia a mulher foi de fundamental importância na 

construção da sociedade fabril, assim, como na comunidade paulista como um todo. 

Desconstruir a passividade feminina, mostrar que a mulher foi à luta e brigou com 

todas as armas que tinha em mãos, seja declarando sua indignação em jornais 

anárquicos, sindicatos e associações, seja saindo às ruas denunciando os maus 

tratos e abusos que vinham sofrendo no sistema fabril. A mulher negou e nega o 

estereótipo de mulher-perfeita/dona-de-casa, querendo o reconhecimento da 

igualdade não para como diz o senso-comum “tomar o lugar do homem”, mas para 

reafirmar suas diferenças e desmistificar o sexo frágil.  

Para tanto, a base teórica historiográfica se dará com alguns clássicos da 

historiografia feminina e do operariado. A obra “Do Cabaré ao lar” de Margareth 

Rago, que pauta suas ideias na luta da mulher contra os desmandos de uma 

sociedade machista e paternalista. “Movimento operário no Brasil” de Edgard 

Carone, que versa sobre o movimento operário no contexto delimitado e traz ainda 

importantes pesquisas em jornais anarquistas. “O nascimento das fábricas” de Edgar 

Salvador de Decca, com a importância das fábricas e os entraves dos trabalhadores. 

“Breve história do feminismo no Brasil” de Maria Amélia de Almeida Teles, 

delimitando o espaço temporal e dando o norte nos estudos sobre o feminismo neste 

trabalho.  

O estudo foi desenvolvido a partir da seleção de datas ou contextos nos 

quais a historiografia demarca como representativos das lutas e demandas dos 

trabalhadores em São Paulo, quais sejam, os anos de 1906, 1907, 1910, 1917 e 

1919, importantes datas que balizaram o levantamento dos jornais analisados, por 

corresponderem respectivamente ao I Congresso Operário Brasileiro, greves em 

vários setores, movimento em defesa do trabalho feminino, greve das operárias 

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

que contou com a participação massiva de mulheres e crianças. O procedimento 

permitiu identificar e analisar como o jornal avaliava a relação entre mulher e 

trabalho no cenário político-social da constituição da modernidade paulista. 
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Este trabalho norteia-se através de três capítulos. Sendo o primeiro “O 

trabalho operário na cidade de São Paulo”, traçando a história do operariado no 

inicio do século XX na cidade de São Paulo e a influência européia nos 

trabalhadores. “História das mulheres no mundo do trabalho” tem o objetivo de 

mostrar como era o trabalho feminino na cidade de São Paulo, especialmente dentro 

do sistema fabril. “Mulheres e Trabalho no jornal O Estado de S. Paulo” terceiro e 

último capítulo traz de fato o objeto deste trabalho, o jornal O Estado de S. Paulo, 

com a intenção de mostrar como o jornal representa a mulher em suas lutas, como 

foram tratadas as notícias referentes a elas, como e se a mulher consegue 

desvencilhar-se do preconceito proferido pelos poderes Estatal-Regioso-Midiático. 
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2 O TRABALHO OPERÁRIO NA CIDADE DE SÃO PAULO  

2.1 Descriminalização do trabalho e penalização do ócio 

 

Para entendermos como foi o desenvolvimento da História das Mulheres no 

tempo delimitado por este estudo devemos primeiro esclarecer em qual estágio 

estava o capitalismo no Brasil, mais especificamente em São Paulo, no final do 

século XIX e início do século XX, como e porque foram criadas as fábricas e em qual 

contexto histórico a mulher surge no cenário fabril. 

Após o mercantilismo1 e o capitalismo industrial de livre concorrência2, 

“surgia o Capitalismo monopolista caracterizado pela concentração de capitais, pela 

luta por mercados e pelo protecionismo das Nações em competição” (SILVA, 2009, 

p. 43). O capitalismo expropriou materialmente os camponeses, restando para o 

trabalhador apenas a força de seus braços, sem matéria prima e sem meios de 

produzi-la, os trabalhadores viram-se obrigado a ir à cidade em busca da venda 

deste único bem que lhe resta. 

[...] no Capitalismo o antigo servo foi desprovido de todos os meios 
de produção, desvinculado da terra e teve de, em troca de um 
salário, vender sua força de trabalho, transformada em mercadoria 
pelo novo sistema capitalista. (SILVA, 2009, p. 44) 

Os capitalistas precisavam de uma maneira para maximizar os lucros, para 

isso criaram a fábrica, local onde o patrão poderia dominar o trabalhador e evitar os 

desvios de uma moral burguesa, que se resume em aniquilar o desperdício de 

matéria prima, os desvios de produção e principalmente obter o controle do tempo. A 

invenção das fábricas não significou um avanço tecnológico e nem uma maior 

produtividade, a ideia da fábrica era controlar o tempo desperdiçado em conversas e 

em distrações sem sentido na visão do patrão, “em uma fábrica o que mais se 

                                                           
1
 Esse termo compreende um conjunto de ideias e práticas econômicas dos Estados da Europa 

ocidental entre os séculos XV, XVI e XVIII voltadas para o comércio, principalmente, e baseadas no 

controle da economia pelo Estado. (SOUZA, 2009 p. 283) 
2
 Segunda fase do Capitalismo é o momento em que ele atingiu com vigor a produção industrial [...] 

característico dos primeiros avanços da Revolução Industrial na Inglaterra de fins do século XVIII e 

grande parte do século XIX. (SOUZA, 2009 p. 43) 
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valoriza é o tempo, o tempo não pode ser desperdiçado, utilize cada um dos minutos 

como a coisa mais preciosa”. (DECCA, 1991, p.15) 

No século XXI as fábricas são sinônimos do Fordismo3 e Taylorismo4 a 

maximização dos lucros obtêm-se através da produção desenfreada e do 

maquinário automatizado. O que se viu no início do século XX foi um controle do 

tempo e do corpo além de uma hierarquização do trabalho, os patrões conseguiram 

também um controle de qualidade, evitando “o desvio de parte da produção, a 

falsificação dos produtos, a utilização de matérias-primas de qualidade inferior 

àquelas fornecidas pelo capitalista” (DECCA, 1991, p.28). O corpo teria que ser 

tratado como uma máquina, os gestos e os tempos deveriam estar sob controle o 

tempo todo, “[...] 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, p.118). Esta forma de trabalho foi aplicada dentro e 

fora das fábricas, sob o pretexto de uma ciência que pregava a controle do espaço 

fabril ultrapassando os muros das fábricas e chegando até as casas dos 

trabalhadores, era o início do Higienismo5. 

A fábrica revolucionou o modo de produção de materiais secundários. Com 

as máquinas a força de trabalho ganhou uma energia infinitamente superior às 

manufaturas e acelerou a produção nas linhas de montagens. “A invenção da 

máquina a vapor e da máquina para trabalhar o algodão „escrevia Engels em 1844‟, 

deu lugar como é sobejamente conhecido a uma revolução industrial, que 

transformou toda sociedade civil” (DECCA, 1991, p. 9). 

O que hoje é comum a qualquer local de trabalho, no século XIX não foi visto 

com bons olhos. “A pontualidade, a presença constante, as horas prefixadas, as 

escrupulosas regras de cuidado e de limpeza, a diminuição do desperdício, a 

proibição de bebidas alcoólicas” (DECCA, 1991, p.28), eram novidades aos 

                                                           
3
 Conjunto de teorias de administração preconizadas pelo americano Henry Ford (1863-1947). 

4
 Sistema de organização industrial devido a Frederick W. Taylor, engenheiro e economista norte-

americano (1856-1915); é baseado nos princípios da divisão de tarefas, a fim de se conseguir, com o 

mínimo de tempo e de atividade, o máximo de rendimentos.  
5
 Higienismo: No fim do século XIX e início do XX, surgia uma nova mentalidade que se propunha a 

cuidar da população, educando e ensinando novos hábitos. Convencionou-se chamá-la de 

“movimento higienista”. 
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trabalhadores que até então viviam basicamente do trabalho nas manufaturas, 

houve muita resistência de ambos os lados, dos trabalhadores para entregar sua 

liberdade no trabalho e dos patrões para disciplinar os trabalhadores que 

posteriormente quebrariam as máquinas de modo proposital e sabotariam de várias 

maneiras o sistema fabril, provocando inúmeros prejuízos aos patrões. 

Muitos foram os nomes que estes estabelecimentos receberam ao longo do 

tempo. As fábricas eram associadas às prisões, conventos, hospícios e exércitos, 

eram inclusive comparadas ao inferno, daí o nome fábrica satânica, fundada no 

mando sem limites do empregador. Em uma tentativa de pacificação entre 

trabalhadores e patrões foi implantada a fábrica higiênica, limpa e técnica, moderna 

e sistematizada, que tinha por objetivo mascarar a exploração ao qual era submetido 

o trabalhador. A fábrica higiênica começou a ser „produzida‟ em São Paulo a partir 

do século XX na tentativa de dignificar o trabalho, punindo desvios e premiando os 

que se destacam na produção.  

A palavra trabalho sempre foi vista comumente como castigo um “sinônimo 

de dor e de cansaços insuportáveis” (DECCA, 1991, p.7), uma pena que o homem – 

e a mulher – teria que pagar. Segundo a bíblia pela desobediência, segundo os 

homens para garantir o seu sustento e o de sua família, todos os povos relacionam o 

trabalho “a dor e o esforço inerentes à condição do homem” (DECCA, 1991, p.8). Ao 

contrário desse pensamento moderno em relação ao trabalho e ao trabalhador, na 

Grécia antiga o trabalho intelectual era mais privilegiado que o manual, não ter uma 

ocupação braçal era visto como o homem que não precisava pagar pelos erros de 

Adão ou era aquele que já teria quitado tal dívida (no caso bíblico), este que não 

tinha afazeres braçais estava no ócio, portanto, o não trabalho era distintivo de um 

simbolismo que atribuía uma representação de superioridade. 

A palavra ócio deriva de tempo de livre escolha do que fazer apenas nobres 

e filósofos detinham tempo para pensar e a partir daí escolher o que deveria ser 

feito. Cortella (2012) explica etimologicamente uma palavra chave do capitalismo o 

“negócio” a palavra originária do latim é a junção de outras duas (neg + ócio) neg 

significa negar, e ócio seria tempo livre para escolher o que sevai fazer, logo, para 

fazer escolhas de maneira sensata é preciso pensar, um povo capitalista não tem 

tempo de pensar e o ócio passa a ser sinônimo de vagabundagem, um mal a ser 
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evitado, pois, em um país capitalista o povo precisa ganhar (ou melhor, comprar) a 

vida trabalhando no negócio, ou seja, negando o ócio. 

Pensadores como John Lock (1632/1704), Adam Smith (1723/1790) e Karl 

Marx (1818/1883) deram importância ao trabalho, assimilando como condição 

primária para a libertação e acúmulo de bens materiais. Karl Marx (1867) faz uma 

ressalva ao trabalho alienado6, sendo libertador apenas o trabalho feito de maneira a 

não perder a concepção do mesmo, condição esta que desaparece totalmente no 

capitalismo. (DECCA, 1991) 

Com a Revolução Industrial (XVIII/XIX) o ócio deveria ser evitado. Nas 

fábricas o tempo livre deveria ser controlado, houve muitos prejuízos para os 

trabalhadores, como o controle da produção por parte dos patrões e o aumento do 

número de horas trabalhadas, assim como o ritmo e a velocidade de produção e por 

último, mas não menos importante, o produto final passa a ser feito com uma 

tecnologia que só pode ser empregado por quem possui capital acumulado. 

Introjetar um relógio moral no coração de cada trabalhador foi a 
primeira vitória da sociedade burguesa, e a fábrica apareceu desde 
logo como uma realidade estarrecedora onde o tempo útil encontrou 
o seu ambiente natural, sem qualquer modificação tecnológica 
tivesse sido necessária. (DECCA, 1991 p.11) 

A fábrica é pensada pelos patrões para serem utilizadas como fonte de 

renda para os próprios. A produção depende da procura, sua permanência em 

determinado bairro ou cidade varia conforme o que lhe é oferecido de vantagens 

econômicas, sempre objetivando o lucro não importando gênero, nem classe social. 

Ao trabalhador fabril resta fazer aquilo que foi treinado dogmaticamente sem críticas 

nem observações, o trabalho é todo feito mecanicamente, em um ritmo frenético de 

apertos de parafusos e botões. 

                                                           
6
 O trabalho alienado é característico das linhas de montagem, da grande produção em massa, de 

qualquer forma de produção em que o trabalhador não seja responsável pela produção integral, em 

que ele não possua mais o conhecimento para produzir o produto de forma total. Nesse sentido, o 

trabalhador produz apenas uma parte, uma peça do produto, sempre em atividades repetitivas e sem 

sentido, pois, de modo diferente do artesão, ele não vê o resultado de seu trabalho no produto 

terminado. (SOUZA, 2009 p.403). 
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A irregularidade do ritmo de trabalho, o absenteísmo, o pouco 
comprometimento dos trabalhadores com as exigências do capital e 
com o novo modelo produtivo explicam a introdução de rigorosos 
regulamentos internos de fábrica destinados a constrangê-los ao 
trabalho. (RAGO, 1985, p. 22) 

No sistema capitalista, a fábrica é a parte mais importante, é a engrenagem 

principal de um conjunto disciplinador na qual sua função são praticamente duas: 

acumulação de capital e dominação social. O sistema de fabril alija o trabalhador, o 

que importa é apenas à parte de ganhar dinheiro de forma a acumular capital. Os 

direitos trabalhistas foram sendo ganhos aos poucos e após reivindicações muitas 

vezes violentas. As fábricas higiênicas pacificam as lutas, mas não as elimina, a 

exploração no trabalho continuam de forma dissimulada, fora das fábricas satânicas 

os patrões tem que ser mais astutos no trato com seus empregados, nesta nova 

configuração fabril a mulher é posta e usada como forma de equalizar o mercado de 

trabalho e como dominação social, além de todos os males que a fábrica causa nos 

trabalhadores de forma geral, a mulher sofre ainda a marginalização no setor de 

trabalho sendo colocada em tarefas secundárias com salário inferior ao dos homens 

e com uma carga horária maior, além de ser vista como vilã, pois, viria para disputar 

um local predominantemente masculino, no pensamento machista do século XX a 

fábrica não era um ambiente para mulheres, a mulher tinha seu local definido: em 

casa. (RAGO, 1985) 

 

 

2.2 Influência européia e trabalhadores paulistas 

 

Com a Revolução Industrial países como Inglaterra e França precisavam 

basicamente de duas coisas: Matéria prima e mercado consumidor. A solução foi 

emancipar as colônias da América, a escravidão no Brasil não contemplava os 

planos ambiciosos de mercado de consumo do capital, além do interesse financeiro 

muitos foram os motivos para o abandono da mão-de-obra escrava no Brasil dentre 

os quais: as restrições progressivas ao tráfego negreiro, a lei do ventre livre, a 

libertação de escravos sexagenários aliada às resistências do sistema escravista 

como fugas para o mocambo, desaparecimentos, suicídios, enfermidades de 

natureza psíquica, impedimento de investimento em maquinários e principalmente o 

novo pensamento higienista, embasado em um discurso cientifico positivista 
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colocaram o negro como um subumano, assim os negros não poderiam ser 

igualados aos brancos, iniciando também um projeto de branqueamento da 

população. (TELES, 2003) 

Emergindo assim uma crise de mão-de-obra, a saída foi à utilização de mão-

de-obra européia, em detrimento aos negros o discurso era que os europeus seriam 

mais preparados para a modernidade das máquinas, 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, Bixiga 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 

física e moral, da destruição da nação, da degeneração da raça: resultados nefastos 

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

Para combater os cortiços foram criadas as vilas fabris que ficavam ao 

derredor das fábricas. As vilas criadas pelos industriais eram funcionais, com 

saneamento básico e infra-estrutura, ali o trabalhador expropriado encontra o básico 

para a sobrevivência como: mercado, farmácia, lojas, cinemas, escolas, campo de 

futebol. As vilas fabris criavam uma identificação no trabalhador com a fábrica, um 

vínculo afetivo para extrair o máximo da produção e alavancar os ganhos com a 

produção de mais valia, “ambiciosos, seu sonho era a erradicação da lepra da luta 

de classe”. (RAGO, 1985, p.36)  
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Muitas são as tentativas de controlar os trabalhadores europeus, e evitar que 

a contaminação anarquista, “[…] eles não querem ganhar mais do que um salário 

miserável porque só pensam em comer, mastigar palitos, beber cachaça e se 

corromperem”. (RAGO, 1985 p.21). Greves, manifestações, paralisações entre 

outros, movimentos paredistas deixaram a burguesia paulista sem outra saída a não 

ser expulsar os “subversivos” estrangeiros, a imprensa italiana anárquica não 

aceitou de bom grado a atitude paulistana e tratou de repudiar esta atitude: 

O governo do Estado de São Paulo, de acordo com o Governo 
Federal, achou necessária (para sua própria segurança e de acordo 
com as leis vigentes) a expulsão “extra statum” de alguns operários 
italianos residentes na capital daquele Estado, acusados de filiação a 
partidos subversivos. (JORNAL DIRITTO de 14/09/1895 apud 
DECCA, 1984. p.109) 

A aparente falta de controle dos trabalhadores europeus e a ineficácia do 

discurso higienista, fizeram os patrões tomar outra atitude, a solução encontrada era 

a expulsão dos estrangeiros que encontravam nos jornais anarquistas a forma de 

denunciar prática discriminatória: 

Querem expulsar companheiros nossos sob o pretexto de que 
nasceram em outra parte da terra. […] Os que aprovaram essa lei 
dizem a todo momento que os operários estrangeiros querem trazer 
para aqui ideias exóticas, propagadas nos outros países. (A TERRA 
LIVRE, S. Paulo, 5/02/1907 apud DECCA, 1984 p.119) 

É importante lembrar que o jornal “O Estado de S. Paulo” não menciona as 

lutas dos estrangeiros, tratando do cotidiano de uma cidade em expansão e 

ignorando por muitas vezes a luta dos trabalhadores fabris, aproxima-se da notícia 

do jornal anarquista a nota: “Annunciam de Lelpzig [Alemanha] que um jornal 

socialista foi hoje aprehendido pelas autoridades devido à linguagem violenta que 

usava contra o governo”. (O ESTADO DE S. PAULO de 14/09/1895 apud CARONE, 

1984. p.109) 

Quando o projeto de lei 317-A que autoriza a expulsão de imigrantes é 

aprovado, o jornal “Gazeta Operária” no Rio de Janeiro denuncia a subserviência da 

imprensa brasileira, desaprovando veementemente a conduta de jornais brasileiros 

da grande mídia, “O que nos admira, o que nos assombra, é que a imprensa, desta 

terra, […] sem um protesto, sem o mais ligeiro comentário às monstruosidades que 
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ele encerra”. (JORNAL GAZETA OPERÁRIA, RIO DE JANEIRO, 28/12/1902 apud 

CARONE, 1984, p.115) 

No inicio do século XX o jornal “La Battaglia” denunciava que a mídia 

brasileira era golpista e que estavam induzindo os imigrantes a vir para o Brasil, 

“pintam o Brasil com as mais deslumbrantes cores a fim de induzi-los a emigrar” 

(DECCA, 1984, p. 120) o Estado de S. Paulo silencia diante da acusação. 

Não é verdade que aqui há trabalho para todos, Não é verdade que 
aqui o operário é bem remunerado, Não é verdade que aqui são 
dadas garantias aos estrangeiros, Não é verdade que aqui o operário 
pobre pode fazer fortuna. (LA BATAGLIA, SÃO PAULO 11/09/1904 
apud CARONE, 1984, p.121) 

Os jornais anarquistas continuam denunciando durante todo o início do 

século as atrocidades dos patrões paulistas, alertando que a vida só era fácil para 

“ladrões profissionais”. A carestia da vida paulistana assolava a população, o 

preconceito ainda imperava entre a burguesia. 

Se agora a vida aqui em São Paulo nos custa 50 por cento mais 
cara, como devemos resolver este problema? Apertar mais a já 
apertada cintura dos nossos filhos e a nossa... na proporção de 50 
por cento, para engordar mais os parasitas proprietários de casas e 
dos usurpadores de Truts?!7 (DECCA, 1984, p.124) 

No início do século XX vivíamos em uma efervescência de emoções, muitas 

greves e manifestações, boicotes a produtos das fábricas cujo pensamento não 

estava alinhado com a causa operária, “ninguém compre farinha do moinho 

Matarazzo! Ninguém consuma a banha, o óleo e os fósforos da marca Sol Levante”. 

(A TERRA LIVRE, SÃO PAULO, 14/07/1907 apud CARONE, 1984, p. 111). A 

sabotagem foi uma saída onde o movimento paredista era de difícil organização.  

O jornal O Estado de S. Paulo condena a greve, avisa que em São Paulo a 

greve só servira para encher de assunto as colunas de jornais, dando como solução 

o abandono do questionamento sobre um aumento fixo de salário, “o que se sucede 

é que eles impõem um certo salário. […] Os patrões aumentam, porém, o preço das 

                                                           
7
Truts – palavra inglesa – 1. Sindicato de especuladores instituído com o fim de determinar a alta do 

preço de um valor ou de uma mercadoria, açambarcando-os. 2. Agrupamento de empresas para 

dominar o mercado e diminuir a concorrência. 
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cousas. O preço da vida reencarece. O aumento se torna, de novo, insuficiente.” 

(ESTADO DE S. PAULO, 1917a, p. 03) 

Pedidos de direitos trabalhistas como a redução da jornada de trabalho, 

melhores condições de vida (dentro e fora das fábricas), manifestos contra o 

preconceito com os estrangeiros e claro a inobservância do trabalho feminino e 

infantil.  

São Paulo teve uma explosão demográfica na passagem do século XIX para 

o XX, em dezoito anos, de 1892 a 1910, a população paulista cresceu “764% isto é, 

passando de 31.385 para 239.820 habitantes” (DECCA, 1984, p.37). Os bairros 

cresceram junto com a população e concomitantemente a desordem, bairros tidos 

como operários, a exemplo do Brás, Moóca, Lapa, Luz, Santana, Cantareira, Barra 

Funda, Bela Vista e Liberdade eram espaços sociais nos quais se estabeleceram 

inúmeros cortiços. 

No século XX a ciência pretendia explicar os desvios da norma imposta pelo 

capitalismo e inspirados em paradigmas oriundos do mundo europeu. Fundado na 

ciência eugênica, os controladores da ordem urbana como médicos e advogados 

entendiam que a solução para os desvios da moral burguesa, dentro das fábricas e 

nos cortiços, seria a o higienismo, todo comportamento tido como amoral ou 

impróprio era severamente punido ou repreendido. O higienismo era uma tentativa 

de curar o corpo e a mente, embora a fábrica higiênica só tenha de fato sido criada 

na década de 30, em 1910 já existia a ideia de uma fábrica mais confortável e sem 

acidentes, com um objetivo claro de maximizar a produção e aumentar os anos de 

exploração do operário. (LUCA, 1999) 
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3. HISTÓRIA DAS MULHERES NO MUNDO DO TRABALHO 

3.1 Mulheres nas fábricas de São Paulo 

 

Na Inglaterra do século XX a mulher teve (como sempre foi) um papel ativo 

na sociedade trabalhista, “trabalhava nos campos e nas manufaturas, nas minas, e 

nas lojas, nos mercados, e nas oficinas, tecia e fiava fermentava a cerveja e 

realizava outras tarefas domésticas” (SAFFIOTI, 2013, p. 62), também na França a 

mulher gozava de todos os direitos dos exercícios comerciais, fora do mundo 

comercial era imposta a necessidade da tutela de um homem. 

No início da industrialização brasileira quem trabalhava nas fábricas eram 

principalmente as mulheres e crianças, que aos poucos foram sendo trocadas pelos 

emigrantes oriundos da Europa, “no Brasil utilizou-se fartamente a mão de obra 

feminina. Os dados do Censo de 1920 acusam, de fato, um decréscimo no uso da 

força de trabalho da mulher pelas atividades industriais se comparado com o de 

1872”. (PENA, 1981, p. 22) 

Enquanto os homens já vinham ganhando direitos trabalhistas (por exemplo, 

a jornada de 8 horas, esse direito já estava garantido desde 1885), as mulheres 

ainda trabalhavam com cargas horárias de até 16 horas, apesar do jornal O Estado 

de S. Paulo reconhecer as condições precárias do trabalho feminino alerta que a 

greve das costureiras é uma notícia estarrecedora, porém, não seria motivo para 

desespero, pois as mulheres eram mais fáceis de convencer e ainda acalenta os 

homens esclarecendo que roupas masculinas encontram-se em lojas, não sendo 

necessárias as costureiras de imediato, decerto que as únicas prejudicadas com 

esta greve seriam as próprias mulheres, tratando a greve como justa, porém, 

inoportuna, cruel e uma tolice, devendo as costureiras tratar do assunto direto com 

os patrões. 

Essas tiveram um verdadeiro desapontamento quando souberam 
que o movimento grevista só havia estendido a todos os ateliers de 
costura. Quantos vestidos não iam ficar por acabar, vestidos que 
suas donas contavam mostrar no domingo, sob a carícia de um lindo 
sol. [...] O que é preciso é que estas se dirijam directamente aos seus 
patrões [...]. (O ESTADO DE S. PAULO, 1907a, p. 03) 
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A formação escolar é voltada para serem donas-de-casa e mães perfeitas, 

não precisando avançar nos estudos, porém, ao entrar no mercado de trabalho são 

menos qualificadas e obrigadas (pela vida dura e o pouco estudo) a aceitar salários 

menores e piores condições de trabalho. A re-incorporação definitiva da mulher no 

sistema fabril só foi possível após a implementação das máquinas “que substitui 

trabalhadores qualificados por não qualificados, adultos por crianças e homens por 

mulheres” (PENA, 1981, p. 62) esta visão de trabalhado desqualificado e 

consequentemente barato, ajudou no preconceito com mulheres, sendo sub-

julgadas e marginalizadas.  

Com a mecanificação a força bruta foi praticamente banida das fábricas, ou 

no mínimo suavizada, “[...] O trabalho não mais requer força muscular, mas somente 

flexibilidade dos dedos” (PENA, 1981, p. 57). Com as máquinas fazendo a força 

bruta que as mulheres não tinham os homens aos poucos vão sendo substituídos 

pelas mulheres, o que naturalmente acirra a concorrência por mão-de-obra mais 

barata. Assim, a mulher teve possibilidade de adentrar em todos os setores da 

fábrica, mas isto de fato não aconteceu, ficaram ainda renegadas a cargos marginais 

e sem expressão, apenas após o século XXI a mulher passa a integrar ainda 

pifiamente setores “nobres” das fábricas. 

A inserção da mulher na fábrica deveria dar-lhe a condição necessária para 

sua emancipação. Na fábrica o trabalhador expropriado dos meios de produção 

encontra a oportunidade de manter-se economicamente livre, mas esta premissa 

não acontece no caso das mulheres. Com o estereótipo feminino naturalizado, os 

trabalhadores tinham aversão à mulher que saía do espaço privado do lar e ia para o 

sistema fabril, a fábrica não era local para mulheres, pois, as fábricas eram vistas 

como um local de promiscuo, sendo assim inapropriado para mulheres, somando a 

isto o fato de acirrar a busca por emprego. Deste modo, as mulheres se depararam 

com um novo preconceito: a que rouba o emprego do homem. 

A mulher é expropriada e também uma vítima do sistema capitalista, aliás, 

“nas sociedades pré-capitalistas não havia uma mentalidade empresarial visando o 

lucro” e reconhece que esta ganância por lucro existente no sistema capitalista é 

responsável pela expulsão da mulher do mercado de trabalho, “a mulher não figura, 
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assim, como uma usurpadora do trabalho masculino, mas como uma vítima do modo 

capitalista de produção”. (SAFFIOTI, 2013, p.76)  

Em uma sociedade patriarcal a mulher tem suas obrigações dentro de casa, 

quando se insere no mercado de trabalho sofre com o preconceito, pois para as 

normas socialmente instituídas não pode abdicar dos afazeres domésticos e nessa 

nova realidade “ganha” também a tarefa de complementar da renda do marido, 

assim, ela não precisaria ganhar igual ao homem. Porém, acumula a função de 

operária para além da de dona-de-casa e mãe. 

Destacam-se no cenário fabril feminino as trabalhadoras da fábrica São 

Bento, uma tecelaria, que em 1906 teve uma grande greve com ampla participação 

das mulheres na luta para diminuir a carga horária e o aumento de salários. As 

costureiras também foram uma categoria importante para a luta feminina, cuja 

historiografia permite considerar como original de um dos movimentos de 

trabalhadores na cidade de São Paulo, pois “[...] a 10 de junho de 1917 começou a 

greve das operárias têxteis da fábrica Crespi, estopim da greve geral que paralisou 

São Paulo.” (TELES, 2003, p.42) 

A mulher foi usada pelo sistema capitalista pela primeira vez para barrar as 

pressões que os trabalhadores vinham fazendo aos patrões por meios de sindicatos, 

sabotagens e movimentos paredistas. Os patrões conseguiram com a mecanificação 

das fábricas a mão-de-obra feminina, inflacionando a oferta de mão-de-obra. As 

mulheres então passam a figurar como protagonistas de duas formas de 

expropriação, a financeira e a intelectual, pois na fábrica a mulher foi menosprezada 

e subjugada, inclusive, pela pouca instrução a que eram submetidas. (SAFIOTTI, 

2013) 

A inserção da mulher muitas vezes como arrimo de família não retira o 

modelo estereotipado de mulher perfeita, dona-de-casa. Na fábrica trabalha em 

afazeres parecidos com seu cotidiano doméstico, ou seja, limpando, arrumando, 

costurando, cozinhando... No caso das famílias mais abastadas, o preconceito ainda 

persiste ficando a cargo das mulheres o cuidado com doentes (na maioria dos casos 

enfermeiras) ou cuidando de crianças (professoras primárias) (RAGO, 1985). Seja 

como for, as mulheres estavam presentes e atuantes no mundo do trabalho na 
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cidade de São Paulo no início do século XX. Ainda que consideradas coadjuvantes 

ou desprestigiadas em suas ocupações na fábrica, a participação feminina foi 

impreterível para o desenvolvimento da cultura operaria no Brasil. 

 

3.2 O papel da mulher na domesticação do trabalhador 

 

As mulheres tiveram um papel preponderante no início da industrialização 

não somente pela necessidade de contingentes populacionais sempre crescentes, 

capazes de formar os exércitos de mão de obra, mas para regular o mercado de 

trabalho. No início do século XX quando havia uma mão-de-obra auto-suficiente ela 

foi expulsa do sistema fabril, mesmo considerando as resistências como as 

manifestações e movimentos paredistas. A mulher foi fundamental no controle do 

trabalhador, todavia agora “[...] suas atividades reprodutivas e o trabalho doméstico 

assumiam o primeiro plano em sua vida” (PENA, 1981, p.129). 

A mulher foi retirada das fábricas e colocada no interior das casas para atuar 

em um problema mais urgente que a manutenção do mercado de trabalho 

equilibrado: a desordem e as doenças que atacavam São Paulo. A moradia dos 

trabalhadores paulistas eram basicamente os cortiços, locais ideais para, além de 

desvios psicológicos, devido à insalubridade do local e falta de saneamento básico, 

propício para elevadas taxas de mortalidade por diarréia, varíola, peste, cólera e 

tuberculose. A doença e consequentemente a morte eram fatos que preocupavam a 

elite paulista, pois, sem mão-de-obra os salários naturalmente ficariam mais altos. 

(RAGO, 1985) 

O sistema Capitalista/Paternalista usa no contexto delimitado a mulher como 

“coisa” pela segunda vez. A luta de classes, devido à influência européia, estava 

trazendo vários problemas para a classe burguesa, nesse sentido, coube às 

mulheres o papel fundamental de controlar os trabalhadores fabris dentro de casa, 

ou como caracteriza a historiografia: 

[...] atentar para os mínimos detalhes da vida cotidiana de cada um 
dos membros da família, vigiar seus horários, estar a par de todos os 



25 
 

pequenos fatos do dia-a-dia, prevenir a emergência de qualquer sinal 
de doença ou do desvio. (RAGO, 1985, p. 62). 

A sociedade paulista no 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, ou seja, “[...] quanto mais ela 

escapa da esfera privada da vida doméstica, tanto mais a sociedade burguesa lança 

sobre seus ombros o anátema do pecado, [...] com o perigo da prostituição e da 

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

O Estado de S. Paulo traz uma reportagem que endossa o papel feminino 

como zeladora do marido, demonstrando o poder que a mulher teria nos 

trabalhadores, terminando com a greve quando elas quisessem. 

A intervenção de mulheres nas gréves de empregados do lixo é um 
facto que se repete e que deve lisonjear os feministas. Em todas as 
paredes alli havidas, as mulheres tomam parte saliente, discutem as 
questões e insuflam os maridos a abandonar o trabalho ou 
recomeçar o serviço conforme melhor lhes parece. (O ESTADO DE 
S. PAULO, 1907b, p. 03) 

Com inspiração muitas vezes anarquista, as mulheres negam e resistem ao 

estereótipo de mulher dona-de-casa, perfeita, saindo às ruas para denunciar a 

exploração e exigir direitos manifestando-se em greves como destaca a 

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

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

O fato das mulheres trabalhadoras do sistema fabril terem salários menores 

que os homens têm duas funções para o dono da fábrica. Primeiro serve para acirrar 

a competitividade no mercado de trabalho, e também para que parte das mulheres 

permaneça no espaço doméstico. Assim, muitas mulheres não tinham interesse em 

sair da esfera do lar para o mundo fabril e muitas ainda viam vantagens em 

gerenciar o lar, marido e filhos. A família patriarcal do início do século XX criava os 

filhos subservientes para atender e atentar para a moral burguesa. “Nos princípios 

de uma nova organização industrial, o disciplinamento da classe operária constituía 

uma preocupação central”. (PENA, 1981, p.125) 
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A típica família no século XIX funcionava como uma empresa, onde o 

homem provia a família financeiramente e a mulher se encarregava dos afazeres 

domésticos, efetuava tarefas, cumpria e fazia cumprir horários, dava ordens as 

mucambas e molecas, porém, em meados do século XIX essa dona-de-casa tendeu 

a ser substituída, dando lugar a uma mulher mais liberal com costumes variados 

como ir a bailes, teatros, ler romances. Ainda assim elas não perderam totalmente a 

influência do patriarcalismo e mantinham a guarida da casa, ficavam gerenciando-a 

dando apenas ordens e cuidando da educação dos filhos, vale lembrar também que 

estas mulheres faziam parte da classe mais abastada, a mulher proletária ainda 

estava atrelada a família patriarcal ortodoxa (FREYRE, 1968). 

Entretanto, com a industrialização em São Paulo e a preocupação voltada 

para controlar os desvios da moral burguesa o Estado fazia a sua parte com 

repreensão policial e um discurso higienista nos cortiços e vilas fabris. Aos patrões 

cabiam punições para desmandos e desobediência, recompensas por trabalho 

acima da média, muitas vezes gratificando com dinheiro o trabalho excedente. Com 

a vida controlada nas fábricas e na produção faltava controlar o trabalhador dentro 

de casa, este papel ficaria com a mulher, os patrões obrigavam os trabalhadores a 

casarem-se sob pena de despedida (FAUSTO, 1976). 

A monogamia afastava o trabalhador de aventuras sexuais desnecessárias, 

pois, um trabalhador que passa a noite na boêmia movido a paixões não rende o 

esperado no dia posterior, “[...] a casa passava a constituir um espaço de sujeição 

aos regulamentos fabris e a dona-de-casa um agente na órbita do capital” (PENA. 

1981, p. 128). 
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4. MULHERES E TRABALHO NO JORNAL O ESTADO DE S. PAULO 

4.1 O Estado de S. Paulo e a questão feminina 

 

O jornal Estado de S. Paulo no ano de 1906 era de propriedade de Júlio 

César Ferreira de Mesquita8 (1862/1927) e dirigido por Nestor Pestana. Era escrito 

de forma a ser uma leitura agradável aos leitores mais abastados da cidade de São 

Paulo, As páginas que seguem no tangente a luta operária e principalmente a causa 

feminina é um descaso e uma tentativa de minimizar as lutas trabalhistas, além de 

contribuir para o aumento do preconceito e estereotipação feminina, ignorando fatos 

e acontecimentos relatados na historiografia, foi ainda denunciado por jornais 

anarquistas pela sua omissão e peleguismo. O enunciado de apresentação do jornal 

o descreve como um veículo ao lado do povo por ser contra a escravidão e se auto 

intitula como independente.   

O jornal O Estado de S. Paulo nasceu com o nome de A Província de 
São Paulo. Seus fundadores foram um grupo de republicanos, 
liderados por Manoel Ferraz de Campos Salles e Américo 
Brasiliense, que decidiram criar um diário de notícias para combater 
a monarquia e a escravidão. É estabelecida uma linha mestra, que 
caracteriza o jornal até hoje: “fazer da sua independência o apanágio 
de sua força”. (O ESTADO DE S. PAULO, 1875) 

Em depoimento para o delegado Bias Bueno na cidade de Santos-SP sob 

ordem de Thyrso Martins,  o operário Antônio Candelas Duarte relatou sua visão 

sobre o jornal O Estado de S. Paulo. Deixando a sensação que o jornal era temido 

pelos operários e estava ao lado dos patrões. Um depoimento que enfatiza qual era 

o lado do jornal deixando um recado claro aos seus leitores. 

Em S. Paulo não ha, nunca houve, não podia haver um jornal que 
tivesse tomado parte nas agitações operárias. Ha um, “O Estado de 
S. Paulo” a que, com certeza, os operários consideram o adversario 
mais perigoso do que os outros, porque exerce grande ascendente 
sobre as classes conservadoras e possue um corpo de redatores que 
conhecem muito bem o seu offício. Desse a polícia não tivesse 
receio. (O ESTADO DE S. PAULO, 1907c, p. 06) 

                                                           
8
 Advogado, político e jornalista brasileiro, proprietário do jornal O Estado de S. Paulo, 

nasceu em Campinas - SP. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1862
https://pt.wikipedia.org/wiki/1927
https://pt.wikipedia.org/wiki/Advogado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Politico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Estado_de_S._Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campinas
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O jornal O Estado de São Paulo não só não mostra as conquistas e lutas 

das mulheres, como faz pior, endossa o discurso de onde a mulher é inferior 

intelectualmente e precisa ser necessariamente submissa ao homem, apresentando-

a como frágil, incapaz e dependente do homem. Representações que são 

explicitadas nas colunas que evidenciam a mulher de forma diametralmente oposta 

à experiência vivida pelas operárias e trabalhadoras que viviam na cidade. 

O realizado entre 15 e 20 de abril de 1906 na sede do Centro Galego, Rua 

da Constituição nº 30 e 32, na cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, é 

registrado pelo jornal O Estado de S. Paulo como não como soluções viáveis e 

práticas, desqualificando o movimento anarquista e enaltecendo a moral burguesa 

conquistada na Revolução Francesa como ressalta a matéria publicada naqueles 

dias: 

Pouco importa que o passado nos aponte Congressos internacionaes 
donde tenham saido consagrados a ambição e a violência dos fortes 
[…] Nunca imitar a anarchia internacional européia, mas substituil-a 
pelas normas jurídicas, era uma condição para seu progresso 
interior. A revolução foi um sonho de paz, uma sede de justiça 
universal. O princípio de toda a soberania reside na nação. A lei é a 
expressão da vontade geral. (O ESTADO DE S. PAULO, 1906a, 
p.01) 

Na mesma semana do Primeiro Congresso Operário Brasileiro sai uma 

reportagem sobre um arsenal americano uma mulher aparece sendo protagonista de 

uma conquista. Foi uma vitória do feminismo nos EUA, Albert Melcalfe9 assume a 

direção de um arsenal militar, terminando a matéria o jornal informa de maneira 

irônica que o arsenal não existe há um século. O que parecia uma nota de felicitação 

acaba sendo uma sátira do jornal em mais uma clara tentativa de desmerecer as 

mulheres, além de tirar o foco do congresso. 

O feminismo acaba de obter, na América do norte, uma estrondosa 
vitória. Pela primeira vez, sem duvida, depois que o mundo é mundo, 
uma mulher é nomeada diretora de um arsenal militar. [...] Há um 
século que o arsenal de Sackelt‟s Harbour não existe – se não no 
papel. (O ESTADO DE S. PAULO, 1906b, p. 03) 

                                                           
9
 Esposa do ex-diretor deste arsenal, um falecido militar. 
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A natureza das coisas é constituída de acordo com interesses humanos e 

com suas necessidades, “naturalizam” determinados fatos e comportamentos. 

“Quando se afirma que é natural que a mulher se ocupe do espaço doméstico, 

deixando livre para o homem o espaço público, está-se, rigorosamente, 

naturalizando um resultado da história” (SAFFIOTI, 1987, p.11). Essa naturalização 

de processos discriminatórios exclui a mulher, o negro, o índio, o pobre, etc. é 

preciso compreender e desmistificar o “natural” jeito com o lar feminino, a preguiça 

inerte dos índios, a mente lasciva do negro, “[...] a naturalização dos processos 

socioculturais de discriminação [...] constitui o caminho mais fácil e curto para 

legitimar a superioridade dos homens [...] dos brancos, a dos heterossexuais, a dos 

ricos” (SAFFIOTI, 1987, p.11).  

Durante a greve das costureiras de 1907 o jornal relata o estarrecimento em 

de suas leitoras e informa ainda que os homens não se abalaram com a “nova”, mas 

as mulheres sim. Elas ficaram “estarrecidas” com a notícia, pois não poderiam 

mostrar os vestidos novos. O texto jornalístico ressalta que as donas de vestidos 

ainda não acabados entendem a reclamação, mas que o momento da greve era 

inoportuna e cruel. Subjuga as grevistas como mais fácil de convencer e pede às 

mulheres paciência, pois a situação logo se resolveria, descreve a notícia. O jornal 

ainda pede as grevistas para irem discutir suas reivindicações diretamente com seus 

patrões, sem intermédios, pois elas tem razão no que pedem, mas não podem 

deixar a sociedade como refém de uma greve, narrava o texto da matéria, que 

evidenciava o relato do Sr. Bonnilha, dono de uma oficina, que denunciara as 

mulheres à polícia, pois as costureiras que queriam trabalhar estavam sendo 

impedidas de fazê-lo, informando o direito à greve, e o direito também de não fazê-

la.  

Informou-nos o sr Bonnilha, quando as costureiras da sua casa para 
ella pretendiam entrar foram impedidas de o fazer por um grupo de 
grévistas, homens e mulheres, […] para impedir o trabalho ás que 
não adheriram á greve, ameaçando-as de cortar os cabellos e de 
outros pretendidos ultrages. […] Então uma das grevistas respondeu 
inconvenientemente á autoridade, chegando a ameaçar de a 
esbofetear, pelo que recebeu ordem de prisão e foi conduzida á 
Repartição Central. (O ESTADO DE S. PAULO, 1907d, p.03) 
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Nesta mesma nota uma mulher tenta agredir o policial que reage e a dá voz 

de prisão. Esta é uma rara exceção em que a mulher aparece numa posição de 

enfrentamento, apesar das lutas e conquistas apresentadas pela historiografia, o 

jornal omite as mulheres, negando assim, o reconhecimento do surgimento e 

ampliação do movimento feminino no Brasil. No mais o jornal limita-se a falar da 

mulher apenas por ser acompanhante do marido, muitas vezes citando apenas 

como “acompanhado de sua mulher” sem dar importância ao nome feminino.  

Manuel de Medeiros Silva Junior, tendo obtido carta de sentença 
contra Casimiro Augusto de Souza Amaral, pela presente protesta 
contra qualquer venda ou alienação que o mesmo e sua mulher 
façam dos bens móveis e immóveis [...] (O ESTADO DE S. PAULO, 
1906c, p. 02) 

A estereotipação feminina como naturalmente “do lar” e o concomitante 

esquecimento das lutas continua nos anos seguintes. No sufrágio de 1910, o jornal 

apresenta a mulher como uma classe secundária e tem a intenção de não apoiar o 

direito do voto universal. O jornal mostra como a questão é tratada em países da 

Europa em uma tentativa de desqualificar o voto feminino como sugere o texto que 

segue: “Na sessão de hontem da câmara dos communs, o Sr. Chamberlain 

combatendo o projecto do deputado Shackleton, relativo ao sufrágio feminino 

declarou que o mesmo era, em absoluto, inadmissível” (O ESTADO DE SÃO 

PAULO, 1910a, p. 02) 

 O jornal explica brevemente do que se trata o sufrágio universal, que incluía 

o voto feminino e imprime a visão de vários pensadores. Vale ressaltar que pessoas 

a favor do sufrágio feminino são colocadas em menor número na desvantagem, de 

11 pra 6 e muitos são os motivos descritos para a mulher não ter voz na política, 

partindo de incapacidade mental, incompatibilidade “natural” com política e desleixo 

característico. O jornal reconhece que as mulheres terão um dia este direito, porém, 

não era preciso “antecipar as coisas”. Assim, a nota começa com a opinião do Sr. 

Andrieux, deputado e antigo delegado de polícia: 

Onde quer que as leis, diz elle, criaram em proveito da barba uma 
espécie de aristocracia; onde quer que metade dos seres humanos 
foi excluída do direito de votar, a democracia é apenas uma palavra, 
e o sufrágio universal não passa de uma palavra. (O ESTADO DE S. 
PAULO, 1910b, p. 06) 
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A documentação analisada apresenta a visão esperançosa de Jule Claretie, 

diretor da Comedie Française e membro da Academia Francesa, que “não vê razões 

por que se exclua da política quem já se envolve nela”. Mas o que predomina são os 

pensadores contrários à lei: “Jaques Bardoux, professor na escola de ciências 

políticas não néga as mulheres o direito do voto; não achas, porém, de bom aviso 

dar-lhe todo de uma vez”. Também são contra o sufrágio universal: Daniel Beldret, 

Secretário social da Economia, Henry Berustein, dramaturgo, Bonet Maury, 

Professor na Faculdade livre de Theologia protestante, Paulo Deschavel, deputado e 

membro da academia Francesa, Lucien Descaves entre outros. Os mais 

entusiasmados com a causa a pensam com cuidado, devendo ter regras e uma 

“vigilância constante”. (O ESTADO DE S. PAULO, 1910c, p.06) 

O modelo europeu (no caso Francês) era visto como um modo de vida a ser 

seguido. No jornal este pensamento também estava valendo, por isso não raro o 

jornal trazia colunas tratando de como era na vida Europa, no caso do sufrágio 

universal é isso que acontece, pensadores franceses dão suas opiniões e o jornal as 

manipulas ao seu modo de ver as coisas. O pensamento iluminista10 que trata do 

modo de vida dos operários também criado e difundido na França é negado aqui, 

ficando do lema francês (Liberdade, Igualdade e Fraternidade) apenas o modo de 

vida dos burgueses.  

O modelo feminino defendido pelo jornal é o modelo burguês – dona-de-casa, 

mãe-perfeita, mulher-prestativa. No ano de 1907 ocorreram muitas greves, com 

mulheres tomando à frente das manifestações, paralisações, piquetes e palanques. 

O jornal O Estado de S. Paulo ignora as manifestações operárias e tenta desviar o 

foco das suas leitoras para o mundo das aparências, onde o visual (feminino) 

deveria estar acima do ideal, o modelo feminino de beleza é definido no jornal como 

um bem a ser preservado, seja ocultando os fatos de a mulher sai às ruas 

protestando ou com propagandas como na venda de uma loção endurecedora de 

seios, reafirmando a ideia do cientificismo que pautavam as políticas públicas 

(higienismo) e administração da cidade de São Paulo. O texto da propaganda 

anunciava: “Toda a mulher se acha exposta ás fadigas quotidianas […] e os seios 

                                                           
10

 A palavra Iluminismo vem de Esclarecimento (Aufklärung no original alemão), usada para designar 

a condição para que o homem, a humanidade, fosse autônomo. Isso só seria possível, afirmava o 

Iluminismo, se cada indivíduo pensasse por si próprio, utilizando a razão. (SILVA, 2009, p, 210) 
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cáem e tornam-se flácidos. O SEGREDO DAS SENHORAS vem remediar esse mal 

[…] em observações e estudos de um valor scientífico incontestável”. (O ESTADO 

DE S. PAULO, 1917e, p. 12) 

A 10 de junho de 1917 começou a greve das operárias têxteis da 
fábrica Crespi, estopim da greve geral que paralisou São Paulo. Na 
ocasião foram presos homens e mulheres. No enterro de um operário 
morto pela repressão policial, uma oradora discursou. (TELES, 1993, 
p. 43)   

O ano de 1919 vai transcorrendo dentre muitas greves e paralisações no 

setor operário no Brasil, em São Paulo não é diferente. O jornal Estado de S. Paulo 

traz em suas páginas matérias sobre as greves, porém, a questão feminina mais 

uma vez é colocada de lado, salvo em um pequeno parágrafo de uma matéria que 

mostra um operário tentando viabilizar o movimento paredista em um atelier de 

costura. 

Foi preso e autuado em flagrante o operário Fernando Pereira 
Bernardino quando, num “atelier” de costura pertencendo a Maria da 
Luz, situado na rua Gomes Freire, concitava as operárias a 
abandonar o trabalho. Esse paredista pediu a Maria da Luz que 
firmasse um documento promettendo aumentar os salários das 
operárias. (O ESTADO DE S. PAULO, 1919, p. 02) 

O jornal critica o movimento paredista e faz questão de mostrar o quão 

aprazível eram os patrões. O jornal trata dos assuntos que eclodiam em greves 

como justos, porém, após analisar como justo e merecido o pedido dos operários, 

desqualifica o movimento grevista/reivindicador feito pelos operários, deixando claro 

que a saída será sempre a conversa. Conversa esta que nunca estava presente, 

restando aos operários ganhar voz através de sindicatos, tomando as ruas e 

parando a produção fabril. 

 

 

4.2 Submissão, repreensão e preconceito 

 

Antes da inserção do capitalismo no Brasil, aliás, antes mesmo da civilização 

tal qual conhecemos hoje, a mulher já exercia um papel preponderante na vida da 

comunidade. Nas tribos indígenas, por exemplo, a mulher tinha um nível de 
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igualdade com o homem e as tarefas eram divididas igualmente como destaca a 

historiografia “há tribos indígenas brasileiras cujas mulheres, em seguida ao parto, 

banham-se nas águas de um rio e retomam imediatamente sua labuta. Nestas 

tribos, cabe ao pai fazer repouso e observar uma dieta alimentar especial” 

(SAFFIOTI, 1987, p.09). Com o advento do capitalismo a mulher é subjugada e 

marginalizada. 

Os tupis, como qualquer sociedade humana, tinham sua própria 
noção de trabalho, sua divisão social de trabalho, inclusive; e em sua 
visão – masculina, devemos acrescentar – o esforço posto no 
trabalho era medido e determinado e não precisava ser aumentado. 
Ou seja, o trabalho não era visto como o centro da vida social. Não 
que fosse desprezado, só não era supervalorizado. As tarefas 
produtivas tinham seu espaço e seu lugar específico, mas não 
determinavam o conjunto da vida. De qualquer forma, a visão 
masculina é diferente da feminina. Na sociedade tupi, o trabalho era 
definido por sexo, e as atividades produtivas recaíam especialmente 
sobre as mulheres. Uma visão tradicional vê nisso apenas a 
exploração patriarcal, mas novas interpretações, como a de João 
Azevedo Fernandes, relatam que eram as mulheres que dominavam 
as técnicas de produção da agricultura, da cerâmica e de quase 
todas as atividades culturais, em contraste com a supremacia 
“natural” masculina, e esse domínio era reconhecido e valorizado. 
(SILVA. 2009, p.403) 

Se em um sistema pré-capitalista a mulher tinha um papel de destaque. No 

mundo capitalista a mulher foi marginalizada com salários menores e cargos 

periféricos, sem ter a possibilidade de uma ascensão hierárquica dentro das 

fábricas. Sem a capacidade física do homem, a mulher é vista como “aquela” que 

atrapalha os lucros. No sistema de produção industrial o trabalhado é feito por 

máquinas, a mulher é reinserida no mercado de trabalho, e os empresários vêem a 

oportunidade de explorar aquele que já foi expropriado – o operário, agora feminino. 

A mulher sem opção acaba por aceitar salários menores e carga horária maior, as 

mulheres são vistas como mão de obra barata e submissa. O que deveria ser uma 

producente acaba sendo motivo de repreensão. 

Na esfera do Estado o preconceito e a repreensão feminina era a mesma das 

ruas, o decreto Lei nº 181 de 24 de janeiro de 1890 endossa a condição da mulher 

como mera auxiliar do homem na gestão familiar. O artigo 240 do código civil de 

1916 reafirma o preconceito, dando uma condição de incapaz para a mulher casada, 

a mulher que se casar.  
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Assume, pelo casamento, com os apelidos do marido, a condição de 
sua companheira, consorte e auxiliar nos encargos da família [...] a 
mulher goza da mesma capacidade atribuída ao homem. Casando-
se essa capacidade se restringe, para não estorvar a direção da 
família, entregue ao marido. (PENA, 1981, pp.146, 147). 

A mulher só poderia se tornar chefe de família na ausência temporária ou 

definitiva do marido, tudo regulamentado no artigo 251. O artigo 252 restringe a 

mulher de direito à herança, ser tutora ou curadora, exercer profissão, etc. sem o 

consentimento do marido, a mulher era teórica e praticamente submissa ao marido. 

(PENA, 1981). A religião predominante (Cristã) também cerceia a mulher, tendo esta 

que viver sob as ordens do marido. 

Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o 
marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da 
igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a 
igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo 
sujeitas a seus maridos. (HITCHOCK, 2005, p.1272). 

O jornal O Estado de S. Paulo contribui com esta visão que coloca as 

mulheres em uma situação submissa e insegura. Trazendo em suas páginas 

colunas preconceituosas subjugando a mulher tratando-a como “coitada de Deus”, 

“pobre mulher”, um exemplo desse pensamento conservador está na matéria de 

quase meia página, o sociólogo Henrique Ferri (italiano) trata as mulheres com 

desdém e mentalmente desfavoráveis, o jornal considera a matéria como a 

reprodução de uma “excelente palestra scientífica a mulher como ela é e como 

será”. 

O destino da mulher é exercer no mundo as funcções que permittam 
as suas faculdades. Ella, porém, não será advogada porque não 
póde competir com o homem nessa espécie de applicação mental 
[…] A mulher não será senão o que a mãe póde ser, porque só a 
maternidade torna a mulher digna da nossa admiração e do nosso 
respeito. (O ESTADO DE S. PAULO, 1908, p.02) 

Foi no setor têxtil que as mulheres foram trabalhar em grande escala. Cerca 

de 60% das mulheres e crianças estavam neste setor, sendo ainda 70% do total de 

empregados, os empresários preferiam esta mão de obra, pois, era mais barata e 

mais dócil. A mulher recebia em média 64% o salário de um homem, o setor onde o 

homem recebia um valor mais alto de salário eram justamente onde as mulheres 

não poderiam atuar. As organizações trabalhistas (Sindicatos) esbarravam em 
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muitos problemas, mas a pior pressão era a do mercado de trabalho, "pulverização 

das diferentes situações de trabalho, intransigência patronal […] mas principalmente 

a terrível pressão da oferta de trabalho" (BATALHA, 1989, p.15,16). 

A falta de um controle da produção e da própria vida do trabalhador cria uma 

aversão à fábrica. Os operários a viam sempre como um local de expropriação da 

força de trabalho, do tempo, corpo e mente, e consequentemente da vida dos 

trabalhadores. O trabalho feminino não é bem visto ali, pois, a fábrica é tida como 

um local onde a imoralidade e a prostituição eram evidentes, a mulher deveria evitar 

esses locais perniciosos. “[…] as fábricas, isto é, esses lupanares, essas pocilgas 

onde se encerram milhares de proletárias, são sem dúvida possível […] foco de 

degradação e de prostituição” (O AMIGO DO POVO 05/07/1902 apud RAGO, 1985, 

P. 22) 

O mundo fabril a coloca a mulher como obstáculo que impede o crescimento 

das fábricas, vista posteriormente como saída para o descontrole dos trabalhadores, 

“aparentemente, no entanto, são as deficiências físicas e mentais dos membros da 

categoria sexo feminino que determinam a imperfeição das realizações empíricas 

das sociedades competitivas”. (SAFFIOTI, 2013, p.66) 

Outro fator gerador de preconceitos com as mulheres seria o alto índice de 

absenteísmo. Esperava-se que a mulher ficasse ao lado do marido quando este 

caísse enfermo, qualquer problema relacionado ao lar e aos filhos era a mulher 

quem deveria resolver estes tipos de problemas, a maternidade também era vista 

como um empecilho às obrigações fabris, dados revelam que a mulher chegava 

ausentar-se até o dobro de um homem casado. “As ausências são muito menos 

numerosas quando o trabalho da mulher é agradável, de responsabilidade e 

satisfatoriamente remunerado” (SAFFIOTI, 2013, p.88). Afirma ainda que ao longo 

de uma vida profissional (por volta de 30 anos) a mulher “compensa” as ausências 

causadas pelo afastamento da licença maternidade, pois, números indicam uma 

maior dedicação e produtividade durante toda a vida profissional, fato este ignorado 

por patrões à época estudados. 

A mulher era representada no jornal O Estado de S. Paulo como inapta, inerte 

e naturalmente incapaz. Ela estava acima de qualquer suspeita, em uma reportagem 
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sobre um assassinato, a mulher é absolvida pelo jornal, não por ter uma virtude de 

não querer fazer o mal, a mulher simplesmente não teria capacidade de arquitetar e 

executar tamanha façanha. Assim, jamais seria capaz de cometer um assassinato, 

pois, não tem força física, ela usa de artimanhas e falsidades inconscientemente, 

não sendo assim confiável, a força feminina viria do convencimento, da 

dissimulação, assim como a estória de Adão e Eva, onde a mulher é facilmente 

convencida a comer o fruto, logo depois Adão em um ato de amor fraterno (claro que 

convencido por Eva) come também o fruto, para não deixá-la só e a proteger dos 

desígnios de Deus.  

É que a mulher falta força physica, e mesmo força moral, e assim, 
quase nunca commete ella mesma, um assassinato […] é um 
phenomeno por assim dizer organico na mulher, o não saber, nem 
poder ser, inteiramente sincera: todas são inconscientemente um 
pouco falsas. Ser franca, escreve Stendhal, seria para a mulher 
como sair sem vestido. (O ESTADO DE S. PAULO, 1909, p.01/02) 

De maneira determinista o jornal O Estado de S. Paulo estampa a falta de 

capacidade e de autonomia feminina. Nega também o espaço público, impetra uma 

incapacidade moral feminina, não sendo a mulher capaz de pensar de forma 

autônoma. Com um pensamento pernicioso inconsciente a mulher é tratada de 

forma a ser impossível a sinceridade. Este pensamento preconceituoso penetra no 

sistema fabril e na sociedade como um todo.  

 

 

4.3 Formas de resistência feminina 

 

Se de um lado o discurso patronal higienista ganha espaço com apoio do 

cientificismo, do outro os trabalhadores resistem ao modelo ideal. Às mulheres 

negam o estereótipo de mulher-perfeita, detentora e dominadora do lar, apoiando-se 

em instituições sindicais e associações anarquistas. Na década de dez, os 

anarquistas queriam a total aniquilação de todo processo capitalista, porém, com 

dificuldades financeiras e de organização, abandonam este ideal e partem para o 

confronto interno dentro das fábricas, criando comitês dirigidos por operários, com a 

finalidade de amenizar a vida fabril dos trabalhadores.  



37 
 

As mulheres se organizam por meios dos sindicatos e do movimento 

anárquico. O anarquismo pregava entre outras coisas o fim da repreensão, seja qual 

for, o fim da exploração proletária, o fim do Estado, educação horizontal e a defesa 

do amor livre, temas que agradava a todos que ansiavam por uma vida mais justa 

confortável e digna. As mulheres utilizavam os jornais anarquistas para propagar 

suas ideias, denunciando os maus tratos e o preconceito a que eram submetidas. 

Os movimentos paredistas, quebras de maquinário, furto de matéria prima, eram 

maneiras dos trabalhadores pressionarem os patrões. Este movimento ficou 

conhecido na Inglaterra como “go canny”11, a aliança com sindicatos e partidos 

anarquistas, contavam com jornais operários para propagar a ideia de uma liberdade 

feminina. (RAGO, 1985) 

Na ausência de notícias que relate a luta feminina contra a exploração do 

capital no jornal O Estado de S. Paulo os jornais anarquistas fazem seu papel, é o 

caso do jornal Avanti que já em 1901 denuncia: 

Mais de 700 mulheres, despreparadas, privadas da mais elementar 
organização, débeis e indefesas, na suprema reivindicação dos mais 
elementares direitos, encontram energia para triunfar contra a 
prepotência do capitalismo esfaimador, na empenhada luta contra 
ele. (AVANTI, apud RAGO, 1985, p. 71) 

O jornal Avanti traz a notícia, carregada de um real preconceito em que eram 

submetidas às mulheres, e um claro  antagonismo de ideias, pois, trata a mulher 

como desorganizada e frágil, mas ao mesmo tempo elas conseguem reunir-se em 

prol de uma causa reunindo um contingente de 700.  

E assim prossegue a luta feminina, intensa, cheia de brigas internas, 

organizações e até luta corporal. Em uma greve no ano de 1903 trabalhadoras 

grevistas encontram outra que havia entrado para trabalhar, sem se conformar com 

a falta as grevistas partem para o confronto. “Encontrou-se com uma que a censurou 

por ter ela voltado ao trabalho, traindo a causa das companheiras. Chegaram outras 

                                                           
11

 Go canny: É uma força de expressão utilizado pelos trabalhadores ingleses que significava 

caminhar devagar com toda comodidade. “Os patrões declaram que o trabalho e a ligeireza são 

mercadorias à venda, da mesma forma que os chapéus, as camisas, as carnes... já que são 

mercadorias vendê-la-emos da mesma forma que o chapeleiro vende seus chapéus... a mau preço 

damos má mercadoria...” (RAGO, 1985, p. 30) 
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companheiras que a agrediram a bofetadas e cacete”. (O CORREIO PAULISTANO, 

1903 apud RAGO, 1985, p. 72) 

A década de dez decorre diante muitas greves, lutas e paralisações. Em 

1908 as mulheres paralisam os trabalhos na fábrica de tecidos Matarazzo, 

reivindicando aumento salarial. Em 1917 a famigerada greve das oficinas da fábrica 

Crespi, que deu origem à greve geral que parou São Paulo. Sobre o fato O Estado 

de S. Paulo descreve: 

As 11 horas, as violências passaram a ser praticadas em pleno 
centro da cidade, tendo início no largo da Sé. Agora foi uma multidão 
de garotos que se entregou a todos os excessos, escolhendo para 
alvo de suas loucuras ao carros elétricos. [...] o mais deplorável, é 
que um bando de mocinhas, infelizes operárias de fábricas, imitou o 
gesto da garotada, tomando conta de três elétricos no Largo da Sé. 
(O ESTADO DE S. PAULO, 1917f, p. 05) 

Também na década de dez as mulheres ganham força, desta vez no campo 

político. As mulheres brasileiras entram definitivamente no âmbito jurídico quando 

“em 1910, Deolinda Dalho, professora, fundava o Partido Feminino Republicano, 

defendendo especificamente que os cargos públicos fossem abertos a todos os 

brasileiros, sem distinção de sexo.” (TELES, 2003, p.43) Depois disso as mulheres 

ganharam força no cenário político, o PFR (Partido Feminino Republicano) uniu 

mulheres de várias classes e condições sociais. Reforçando a urgência da luta 

feminina ser reconhecida. 

O jornal O Estado de S. Paulo tenta desmotivar qualquer tipo de movimento 

por parte dos trabalhadores. Apóia a criminalização do Anarquismo como se tornou 

comum a divulgação pelo jornal do estilo europeu agora a Itália é usada como 

exemplo de país a ser seguido, como mostra uma coluna de 1912, trata-se do 

julgamento do anarquista Gino Lianini que foi condenado há dois anos e onze meses 

além de multa, reforça que a ideia anárquica foi tirada de um escrito paulista. “A 

autoridade descobriu que o autor do manifesto havia tirado o texto de uma folha 

anarquista que se publica em S. Paulo, no Brasil.” (O ESTADO DE S. PAULO, 

1912b, p.07) 

Em virtude dessa formidável campanha que a Europa move contra 
os anarquistas perigosos, eles, expulsos de todos os países do 
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continente europeu e repelidos da América do Norte, da República 
Argentina e de outros países da América do Sul, veem refugiar-se no 
Brasil. Em S. Paulo já há mais de vinte sociedades anarquistas, 
perfeitamente organizadas […] São eles que tem provocado as 
greves constantes. (O ESTADO DE S. PAULO, 1912c, p.01) 

Muitas são as tentativas de associar o movimento anárquico ao bandidismo 

e ausências de lei. Em uma manchete O Estado de S. Paulo chama à atenção para 

uma notícia com a manchete: “Tentativa de anarquistas?” Associando aos 

anarquistas o fato de uma bomba ter sido encontrada nas linhas da estrada de ferro 

no Peru, “A polícia, tem sido comunicação que tinham sido postas bombas de 

dinamite nas linhas da estrada de ferro elétrica, mandou para lá muitos agentes que 

puderam apanhar muitos cartuchos daquele explosivo” (O ESTADO DE S. PAULO, 

1912d, p.02) Nenhuma evidência leva crer que foram os anarquistas os autores do 

fato, nem na própria nota do jornal. 

Os jornais anarquistas perdem força diante da negligência financeira de seus 

militantes. Deixam para a historiografia um rico material de onde podem ser 

analisadas as condições da luta não apenas proletária, mas também a luta da 

minoria, em especial das mulheres e crianças, que a historiografia tradicional 

propositadamente silenciou. A emancipação pensada pelo movimento feminista no 

início do século era no sentido de igualar os sexos, com direitos e deveres iguais, 

hoje a noção de emancipação feminista se dá na igualdade de gênero que prescinde 

da igualdade para afirmar a diferença. (SAFIOTTI, 2013) 

Com o aparente desmantelamento dos jornais anarquistas o foco agora era 

partir para dentro das fábricas. Com organizações criadas pelos próprios 

trabalhadores, partindo de dentro das fábricas para as ruas.  

Que se organizem uniões de indústrias ao invés de uniões ou 
sindicatos de ofício. Que dentro de cada indústria se equiparem 
os ofícios, reivindicando para todos igual salário […] a 
administração interna seja dirigida por comitês eleitos pelos 
operários […] (A PLEBE, SÃO PAULO, 25/09/1920 apud 
RAGO, 1985, p.51) 
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5 CONCLUSÃO 

 

Ainda que desprestigiada, a mulher constitui parte fundamental nas mais 

diferentes sociedades. No contexto analisado, além de cuidar dos afazeres 

domésticos, trabalhavam nas fábricas que deram origem ao processo de 

industrialização em São Paulo. Lutaram por melhores condições de salários, contra 

a carestia e contra os muitos preconceitos que sofriam no âmbito fabril, estatal e 

religioso. Ainda que a historiografia tradicional oculte à luta feminina e a deixe de 

lado, é papel do historiador jogar luz aos fatos e enaltecer a luta dos negros, 

crianças e no caso mulheres.  

O jornal era uma ferramenta de comunicação de massa importante à época e 

o Estado de S. Paulo pode ser considerado como um dos mais (se não o maior) 

jornal impresso de São Paulo no contexto. Seus exemplares evocavam a mulher 

como submissa ao homem, pois colunas do explicitavam que a mulher não poderia 

sair de casa à noite, não deveria sair desacompanhada e a colocava como sendo 

mais permissiva que o homem, tratando os assuntos femininos com desdém ou 

simplesmente ignorando suas lutas. O jornal O Estado de S. Paulo não quebra o 

paradigma de mulher-frágil, ao contrário, endossou o preconceito e disseminou o 

estereótipo privado da mulher.    

Jornais anarquistas estavam na defesa do movimento fabril, feminino e 

infantil, o que permite considerar que o jornal O Estado de S. Paulo não prestigiava 

a causa das mulheres, pois se revelou despreocupado com as lutas trabalhistas 

demandadas pelo movimento de mulheres, cuja historiografia permite considerar 

tanto a existência, quando a resistência delas aos imperativos que as 

desprestigiavam. Com o desaparelhamento dos jornais anarquistas as mulheres 

ainda assim resistiram e resistem até os dias atuais, se fazem ouvir através de 

congressos institucionais, igrejas e nos poderes legislativos. 
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Anexo 1 – O Estado de S. Paulo, edição 10.895 de 25 de maio de 1907 p. 03 
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Anexo 2 – Zoom de uma área delimitada do “Anexo 1” 
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Anexo 3 – O Estado de S. Paulo, edição 10.938 de 16 de novembro de 1907 p. 

02 
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Anexo 4 – Zoom de uma área delimitada do “Anexo 3” 


