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RESUMO 

LEDERMANN, Luana Schubert. “Não fica acomodada, quando ela é 

maltratada, denuncia a agressão”: Dinorá e sua luta por direitos na Justiça 

do Trabalho. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Licenciatura 

em História, Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Pelotas, 

2018. 

 

O presente trabalho parte da análise de uma fonte primária, o processo 
trabalhista nº 126/55, proposto pela operária Dinorá Veleda Costa contra a 

Cia. Fiação e Tecidos de Pelotas, no ano de 1955. A pesquisa está sendo 
realizada a partir do Acervo da Justiça do Trabalho salvaguardado no Núcleo 

de Documentação Histórica da Universidade Federal de Pelotas. Dinorá era 
uma mulher brasileira, casada, operária e que em seu processo foi assistida 
pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de 

Pelotas. Trabalhou na empresa de 1934 a 1939, sendo readmitida em 1942 e 
tendo trabalhado até o dia 1º de março de 1955, quando deixou o emprego e 

entrou na Justiça. Dinorá alegou que vinha sendo tratada pelos seus 
superiores hierárquicos com rigor excessivo, a ponto de um supervisor tê-la 
advertido e usado de força física para coagir a trabalhadora. Após isso, teria 

pedido demissão e entrado com um processo para garantir seus direitos. 
Portanto o trabalho busca analisar as relações de gênero expressas no 

processo, considerando o contexto histórico da época e as desigualdades no 
mundo do trabalho. 

 

Palavras chaves: Justiça. Mulher. Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

LEDERMANN, Luana Schubert. "She is not comfortable, when she is 

mistreated, denounces the aggression": Dinorá and her fight for rights in 

the Labor Court. Completion of course work. Licenciatura em História, Instituto 

de Ciências Humanas, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2016.  

 

The present study takes off from the analysis of a primary source, the 
grievance procedure number 126/55 filed by the worker Dinorá Veleda Costa 
against the Cia. Fiação e Tecidos de Pelotas in 1955. The research is 

underway at the Acervo da Justiça do Trabalho of the Federal University of 
Pelotas’ Núcleo de Documentação Histórica. Dinorá was a brazilian woman, 

married and a worker, whose lawsuit was assisted by the Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Pelotas. She worked 
in the company from 1934 through 1939, and then from 1942 through march 

1st 1995, when she left her job and filled the lawsuit. Dinorá claimed she had 
been treated by her hierarchic superiors with excessive rigor, to the point she 

was notified and manhandled by a supervisor. She then quit her job and filed 
the suit to ensure her rights. Therefore, the study seeks to analyse the gender 
relations expressed in the process, considering the time’s historical context 

and the inequalities of the labour world. 

 

Key Words: Justice. Woman. Work.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho trata da análise de um processo trabalhista que se 

encontra no Núcleo de Documentação Histórica da Universidade Federal de 

Pelotas (NDH/UFPel). Neste centro de documentação está inserido o Acervo 

da Justiça do Trabalho, que contém mais de cem mil processos trabalhistas 

datados entre 1936 a 1995. Dentre esses cem mil, está salvaguardado o 

processo nº 126 do ano de 1955, no qual vou me deter. Portanto, esta é uma 

pesquisa qualitativa, que tem enfoque em um único documento, embora faça 

ligações com outras temáticas.  

Foi no ano de 2016 que tive meu primeiro contato com o Acervo da 

Justiça, pois foi quando me inscrevi para uma bolsa de extensão no NDH e fui 

selecionada. Embora eu nunca tivesse trabalhado com processos 

trabalhistas, eu tinha a ideia inicial de estudar a história das mulheres. Os 

processos possibilitam uma infinidade de pesquisas sobre o tema, por 

exemplo, processos envolvendo licença maternidade; diferenças salariais 

dentro do mesmo emprego e cargo; situações de assédio e relações de 

poder. No entanto, ainda são poucos os trabalhos envolvendo fábricas, dentre 

elas, a Cia. Fiação e Tecidos de Pelotas, que teve uma grande relevância 

para a cidade, especialmente com relação ao trabalho das mulheres, 

funcionando durante 66 anos no município.   

Na fábrica, como foi dito, a maior parte da mão de obra era feminina. 

De acordo com Perrot (1992), Scott (1988) e Silva (2014), isso se dava 

principalmente porque as mulheres já trabalhavam antes das fábricas 

existirem. Elas exerciam diversas atividades, dentre elas as funções de 

costura e montagem em suas casas, portanto já eram trabalhadoras. 

Entretanto, com a industrialização houve a transferência de um local de 

trabalho para o outro, ou seja, do lar para a fábrica. Contudo, as mulheres 

continuaram exercendo uma dupla jornada de trabalho, ou seja, realizam 

funções no lar e também fora de casa.  

A partir do acervo, percebi um grande número de processos na década 

de 1950 de trabalhadoras contra a Cia Fiação e Tecidos e da Fábrica. Tal fato 
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despertou meu interesse em entender o que estava acontecendo naquele 

período. Quando fui selecionar os processos, me deparei com o processo de 

Dinorá, o qual prendeu minha atenção por inteiro.  

Em dois de março de 1955, a operária Dinorá Veleda Costa entrou com 

uma reclamação na Junta de Conciliação e Julgamento de Pelotas contra a 

Fábrica Companhia Fiação e Tecidos de Pelotas, no qual a mesma era 

empregada. A reclamação parte de uma agressão de um dos diretores da 

fábrica, que teria faltado com respeito a ela, tendo-a puxado pelo braço, 

arrastando-a e gritando com a mesma. 

A partir do processo e da reclamação da operária, pretendo analisar 

como se dão as relações desiguais de gênero no ambiente fabril, pois através 

do longo processo que contém mais de trezentas páginas e que perpassa 

pela Junta de Conciliação e Julgamento de Pelotas, Tribunal Regional do 

Trabalho, chegando até o Supremo Tribunal Federal, é possível pensar como 

se constituíam essas relações.  

O trabalho se estrutura em dois capítulos. No primeiro, busco 

apresentar a teoria e a metodologia empregada na pesquisa, pensando que o 

trabalho se enquadra na linha de História Social do Trabalho, portanto, busca 

pensar o mundo do trabalho a partir dos de baixo, dos que vendem sua força 

de trabalho para viver. É nesse capítulo que apresento o Núcleo de 

Documentação Histórica, de onde parte a minha pesquisa, além de elencar 

importantes trabalhos que já foram realizados a partir dele.  

Além disso, o capítulo também aborda a Justiça do Trabalho como 

fonte de metodologia, portanto, resgato a sua importância para a luta por 

direitos da classe trabalhadora. Embora saibamos que, muitas vezes, a justiça 

favoreça patrões em detrimento dos trabalhadores, é relevante pensar no 

papel que ela cumpre, como instrumento de luta dos trabalhadores.  

Além do mais, diante do período histórico em que estamos vivendo, 

aonde a retirada de direitos é intensa, e a Justiça do Trabalho está sendo 

desmontada, assim como os direitos trabalhistas, torna-se necessário 

resgatar a importância dessa ferramenta para a luta dos trabalhadores.  
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No segundo capítulo, busco contar a história da fábrica, pois a mesma 

foi fundada no ano de 1908, e, portanto, acompanhou o processo de 

industrialização de Pelotas. Diante dos documentos elencados e de dados da 

época, penso o desenvolvimento da cidade, a importância que a fábrica teve, 

sobretudo, para as mulheres, pois a maioria da sua mão de obra era 

constituída por trabalhadoras.  

Contudo, seria impossível fazer este trabalho sem pensar a condição 

da mulher trabalhadora nessa sociedade. Uma mulher que foi até a Justiça 

contra uma fábrica que fazia parte da sua vida, já que a mesma trabalhou 

mais de dezessete anos no ambiente fabril. Portanto, no segundo capítulo, 

faz-se a análise do lugar da mulher no mundo do trabalho, acima de tudo, a 

partir da divisão sexual do trabalho. Trago neste capítulo uma discussão 

sobre como o processo permite pensar as condições de trabalho feminino na 

fábrica e suas relações de gênero.  

Esta pesquisa parte da vontade de estudar a história dos 

trabalhadores, dos de baixo, que raramente são vistos como sujeitos 

históricos. A intenção é a de observar principalmente as mulheres que, por 

muito tempo, foram esquecidas pela História. Acredito que se hoje tenho 

meus direitos garantidos, é porque mulheres como Dinorá lutaram para que 

eu pudesse tê-los. Esta pesquisa é uma retribuição a todas as mulheres que 

resistem e lutam cotidianamente.    
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Esse crime, o crime sagrado de ser divergente, nós o 

cometeremos sempre. - GALVÃO, Patrícia. 
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CAPÍTULO I: Apontamentos teórico-metodológicos 

 

 

 

1.1 Núcleo de Documentação Histórica e suas possibilidades de fontes 

 

Para pensarmos sobre a história dos de baixo, daqueles que na 

maioria das vezes tiveram suas histórias negligenciadas, dignas de não 

importância, encontramos um problema em relação às fontes. Por isso a 

importância de acervos e documentos que preservem essas histórias.  

Pensando nisso, o Núcleo de Documentação Histórica surge no ano de 

1990, encabeçado pelas professoras Beatriz Loner e Lorena Gill, a fim de ser 

um centro de documentação. Os primeiros documentos foram doados pela 

própria Universidade Federal de Pelotas, como fotografias, atas, recortes de 

jornais, dentre outros. Além disso, o NDH conta com parte do Acervo do 

Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores e tem, em comodato, o 

arquivo do Diretório Central de Estudantes da UFPel e do antigo Grêmio da 

Escola Técnica Federal de Pelotas, atual Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. 

Com o passar dos anos, alguns acervos importantes para a história 

social do trabalho foram incorporados ao NDH, como, por exemplo, o da 

Delegacia Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, anexado ao NDH em 

2001, que abrange os anos de 1933 a 1968. O acervo é formado pelos 

formulários preenchidos no momento da solicitação da carteira de trabalho.  

Há também o Laboratório de História Oral, com mais de cento e trinta 

entrevistas, em sua maioria com pessoas que exercem profissões que estão 

em vias de extinção. E o acervo da Laneira, importante fábrica de lã que 

funcionou na cidade de Pelotas a partir dos anos de 1948/49 fechando suas 

portas no ano de 2003. Em 2010, quando a Universidade comprou o prédio 
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onde estava instalado o estabelecimento, seu acervo com documentos foi 

resgatado pelo NDH a fim de preservar a história da fábrica.  

Além desses acervos, em 2005 o Arquivo da Justiça do Trabalho 

chegou ao NDH em regime de comodato para ser salvaguardado ao Núcleo. 

Este é o arquivo mais completo do Rio Grande do Sul, contendo mais de cem 

mil processos trabalhistas datados de 1936 a 1995. De acordo com Gill e 

Loner (2014, p. 117): ”o fato de toda a coleção de processos trabalhistas da 

região estar preservada e em condições de consulta difere e amplia o valor 

dessa documentação, pois em outros locais, aliás, na grande maioria das 

comarcas, o material já foi eliminado com base na lei 7.627 de 10 de 

novembro de 1987, a qual dispõe sobre a eliminação dos autos findos, seja 

através de sua incineração ou picoteamento”. 

Quando os documentos chegaram ao NDH, foram transportados para 

uma sala com grandes prateleiras para que pudessem comportar o volume do 

acervo. Junto com isso, foi disponibilizada ao Núcleo uma tabela no Excel, 

possibilitando uma maior organização do acervo, ordenando o conteúdo de 

cada processo e em qual caixa o mesmo se localizava. Apesar disso, sentiu-

se a necessidade de ampliar essa pesquisa e disponibilizar o acervo ao 

público em geral. Diante disso, surgiu a iniciativa da construção de um banco 

de dados, que é uma forma de possibilitar ao público externo e interno à 

universidade, a busca dos processos por meio online e digital.  

Pode-se ter acesso aos resumos dos processos, facilitando a busca ao 

acervo. Cabe lembrar que no banco de dados consta o resumo do processo e 

alguns dados que são fundamentais manter, tais como: nome, cidade, 

endereço, profissão, estado civil, idade, gênero, alfabetização, nacionalidade, 

empregado ou empregador, demanda contra quem, data de início e fim do 

processo, se foi julgado procedente, improcedente, procedente em parte ou 

se houve acordo. Esse resumo no banco de dados possibilita que as pessoas 

interessadas consigam fazer uma pesquisa rápida e visualize sobre o que 

trata. A partir disso, pode-se achar o documento físico com mais facilidade, 

pois o banco de dados também sinaliza a caixa em que está o documento.  

Atualmente há dois bolsistas no Núcleo de Documentação Histórica 

que trabalham neste acervo e foram digitados no banco de dados apenas a 
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primeira década, ou seja, até 1950. É um trabalho que exige disciplina e 

tempo, pois requer a análise documental, leitura do processo, entender os 

seus pontos principais e realizar um resumo que contenha os dados 

fundamentais do processo. Além disso, a organização dos documentos, bem 

como do acervo, está em constante movimento para que graduandos e 

interessados no tema possam fazer suas pesquisas e tomar conhecimento 

sobre seu conteúdo.  

Gill e Loner (2014) nos trazem a reflexão da necessidade de resguardar 

esse tipo de acervo em todo o país, pois os maiores prejudicados são 

exatamente os trabalhadores mais pobres e com menores condições de 

guarda dos documentos. Portanto, a existência do Acervo e a extensão dele 

beneficiam muitos trabalhadores para a comprovação dos seus direitos, 

especialmente para a aposentadoria.  

Alguns trabalhos já foram desenvolvidos como os de Conclusão de 

Curso, como o de Marciele Vasconcellos, que pesquisou os alfaiates de 

Pelotas, buscando práticas e representações desses profissionais entre os 

anos de 1936 a 1947 (VASCONCELLOS, 2012). Lóren da Rocha escreveu 

sobre a importância do Acervo da Justiça do trabalho, sua preservação e as 

possibilidades de pesquisa a partir da observação da documentação nos anos 

de 1940 a 1945 (ROCHA, 2012). Já Eduarda Borges da Silva pensou seu 

trabalho a partir dos pleitos judiciais das operárias da Cia. Fiação e Tecidos 

de Pelotas por meio da Justiça do Trabalho entre os anos de 1944 a 1954 

(SILVA, 2014). Jordana Pieper pesquisou em sua monografia a estiva em 

Pelotas entre os anos de 1940 a 1942 pensando o mundo do trabalho 

portuário antes a após a instalação do Porto de Pelotas (PIEPER, 2013).  

Com isso, percebemos a relevância que o NDH tem sobre pesquisas 

em relação à história social do trabalho, ao preservar acervos e 

documentações que tem por objetivo contar e dar visibilidade aos 

trabalhadores. De acordo com Gill e Rosselli (2015, p. 13). 

 

O trabalho realizado em todos esses anos pelo NDH é 
extremamente relevante, ao salvaguardar documentos, que 
poderiam estar perdidos para sempre; ao permitir o acesso 
deste material à comunidade acadêmica e externa, além de 
apresentar novas fontes e possibilidades de pesquisa, 
sobretudo no mundo do trabalho.   
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1.2 Sujeitos da sua própria história: História Social do Trabalho 

 

A história social do trabalho surge a partir da década de 1980, “alterando 

uma certa matriz de pensamento sobre as relações de dominação na 

sociedade”. Sendo assim, “altera perspectivas de interpretação consagradas 

e há muito compartilhadas” (GOMES, 2004, p.2). Ou seja, pensa as relações 

de dominação a partir do mundo do trabalho. Com isso, novos atores políticos 

que antes não eram levados em conta, ou eram, como sujeitos passivos, são 

introduzidos na história como sujeitos ativos. 

Edward Palmer Thompson1 foi um dos pioneiros no tema a nível 

internacional, pois retomou o conceito de classe social. Antes, os marxistas 

acabavam por levar mais em conta o econômico em detrimento do político e 

do social, dessa forma, Thompson acaba por questionar essas determinações 

pré-estabelecidas. Além disso, através do seu conceito de experiência, dá 

ênfase à vivência dos atores históricos para a compreensão dos conflitos e 

processos de transformação. Nessa mesma direção, autores como Robert 

Darnton e Carlo Ginzburg2 também têm grande importância para a história 

social, já que consideram as crenças e os valores dos trabalhadores em seus 

estudos.  

No Brasil, os estudos do tema se deram mais intensamente na década 

de 1980, principalmente nos programas de pós-graduação nas universidades. 

Diante do contexto da época: anistia, fim da ditadura civil militar, campanha 

pelas “Diretas Já”, grandes manifestações e ascensão dos movimentos 

sociais urbanos e rurais, aumentou significativamente o interesse em se 

                                                 
1
 Marxista britânico, historiador e autor de obras importantes, como Senhores e Caçadores 

(1987), A formação da Classe Operária Inglesa (1987) e Costumes em Comum: estudos 

sobre cultura popular tradicional (1991).  

2
 

 
Robert Darnton é autor do livro O grande massacre dos gatos e outros episódios da história 

cultural francesa (1986), dentre outros clássicos. Carlo Ginzburg é mais conhecido pelo livro 

O queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela inquisição 

(1986), embora tenha uma ampla produção.   
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estudar os agentes históricos da História do Brasil, principalmente os 

trabalhadores escravizados e trabalhadores assalariados.  

Em relação aos estudos sobre a sociedade escravista, estes têm por 

objetivo defender que os escravizados também eram sujeitos históricos e 

atuantes nessa sociedade, mesmo na condição de dominados. De acordo 

com GOMES (2004, p. 9): 

Dessa forma, tais estudos se propõem a revelar a experiência, no 
sentido thompsoniano, que esses trabalhadores construíram nas 

brechas do mundo senhorial. Eles vão acompanhar seus modos de 
pensar e agir, demonstrando que o trabalhador escravo era capaz, 
mesmo sob a mais violenta forma de dominação, de construir redes 

de relações familiares e de solidariedade grupal; de possuir e 
acumular bens, e de estabelecer formas de organização de bases 
étnicas, altamente sofisticadas e atuantes.  

 

 

Alguns autores que se destacam nesses estudos são João José Reis 

(1993), Sidney Chalhoub (1990) e Hebe Mattos (1998). Esses historiadores 

buscam combinar a micro e a macro história, utilizando fontes criminais, 

testamentos, inventários post mortem, escrituras de compra e venda de 

escravos, processos de alforria. São a partir dessas fontes que se quebram 

alguns mitos sobre a escravidão no Brasil como, por exemplo, que aqui a 

escravidão seria mais branda, bem como o mito de democracia racial.  

A historiografia começa a analisar a classe trabalhadora na sua 

formação, desde a escravidão, com o seu fim na condição dos trabalhadores 

que foram escravizados e também com os trabalhadores assalariados no 

Brasil. Não foi só o período da escravidão que teve alguns mitos quebrados, 

no caso dos trabalhadores assalariados, alguns deles é o conceito de 

populismo e a não consciência de classe, que por vezes, autores acreditavam 

que os trabalhadores eram manipulados, sem autonomia para pensar mesmo 

na condição de dominados. Um dos livros consagrados no tema é O 

populismo e sua história: debate e crítica (2000), organizado por Jorge 

Ferreira, que questiona conceitos e mitos que se formaram na historiografia e 

pesquisas em ciências sociais.  

Diante disso, a historiografia dos anos de 1980 veio para questionar 

essas afirmações. Ângela de Castro Gomes, uma das estudiosas nesse tema, 

traz um pouco do acúmulo de debates que tem travado sobre esses mitos  
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[...] recusando radicalmente a ideia de uma classe 
trabalhadora passiva ou sem "uma verdadeira consciência", 
sendo por isso capaz de ser manipulada por políticos 
"populistas" que, tanto antes quanto depois da chamada 
Revolução de 1930, a enganavam com promessas de falsos 
benefícios, visando unicamente a alcançar prestígio 
pessoal/eleitoral. Para tanto, era preciso detectar a presença 
e a luta - difícil e miúda – de uma classe trabalhadora, sujeito 
de sua história, que se relacionava com autoridades políticas 
e policiais, além do patronato, delimitando objetivos e 
negociando demandas, das mais variadas formas, apesar dos 
constrangimentos políticos mais amplos. Enfim, o que se 
queria destacar era a existência de uma relação dinâmica 
entre Estado e classe trabalhadora, com conflitos e 
negociações [...] (2004, p.19). 

 

Outro livro de bastante prestígio no tema é “Na luta por direitos” (1991), 

organizado por Alexandre Fortes, Fernando Teixeira da Silva, Antonio Luigi 

Negro, Hélio da Costa e Paulo Fontes. Autores esses que pesquisam 

principalmente os movimentos sindicais e seus trabalhadores e as rupturas ou 

transformações que esses sofrem com as mudanças de governo e regime, 

como por exemplo, com o golpe civil militar de 1964.  

Esses autores colocam novas questões a seu objeto - como a 
do significado de uma cultura sindical e fabril e a do uso da lei 
como campo de luta por direitos -, servindo-se de fontes 
primárias, como a documentação de arquivos sindicais, e de 
procedimentos metodológicos, como o da história oral. Mais 
uma vez, a voz dos trabalhadores é privilegiada nesses textos 
acadêmicos, que permitem uma viva aproximação das 
perspectivas cognitivas e das expectativas desses atores [...] 
(GOMES, 2004, p.24). 

 

Consequentemente com esses novos estudos em relação ao mundo do 

trabalho e a luta dos trabalhadores, alguns sujeitos começaram a aparecer. 

Não que não estivessem antes na história, porém, agora sua experiência e 

contribuição começaram a ter relevância social. Tal situação diz respeito ao 

enfoque dado à cultura, gênero, etnia e raça. Afinal, a classe trabalhadora não 

é homogênea, sendo constituída também por mulheres, negros e negras e 

imigrantes.  

Matoso, ao estudar as trabalhadoras da fábrica Rheingantz afirma que: 

Ao discutirmos a categoria gênero no mundo do trabalho, 
podemos averiguar que, em geral, as mulheres sempre 
ocuparam cargos e salários inferiores aos trabalhadores 
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homens. Não podemos cair na conclusão simplista de que 
estes fatores irão acarretar na automática divisão e conflito 
entre os trabalhadores e trabalhadoras, porém acredito ser de 
suma importância examinar a influência da categoria gênero 
nas experiências no mundo do trabalho e a sua influência nas 
culturas de classe (2017, p.15). 

 

Para ela, como a classe não é homogênea, existem diferentes formas 

de exploração dentro da própria classe trabalhadora, e isso não exclui o fato 

de que trabalhadores e trabalhadoras sofram com a exploração comum de 

seus patrões.   

A produção historiográfica sobre a história das mulheres no Brasil se 

deu mais fortemente a partir dos anos de 1970, com a ascensão do 

movimento feminista, “quando sociólogas, antropólogas e historiadoras 

procuraram encontrar os rastros da presença das mulheres no cotidiano da 

vida social, desponta toda uma preocupação em identificar os signos da 

opressão masculina e capitalista sobre elas” (RAGO, 1995, p.2). Uma das 

pioneiras nos estudos sobre o tema foi a socióloga Heleieth Saffioti, com o 

livro publicado em 1969, A Mulher na Sociedade de Classes: mito e realidade.   

RAGO (1995) classifica os estudos sobre a história das mulheres em 

dois momentos: os primeiros se dedicaram principalmente à mulher 

trabalhadora e ao trabalho feminino. Questões como assédio, salário inferior 

ao dos homens e péssimas condições de trabalho estavam em voga. Num 

segundo momento, a partir da década 1980, com a ascensão da história 

social, as historiadoras começam a pensar a partir da vida cotidiana as 

resistências que as mulheres travam durante a vida, como sujeitos históricos 

que são, participando e atuando nas lutas pela transformação social.  

 

Portanto, se a história das mulheres, no Brasil, nasce no 
interior de uma historiografia do trabalho, em 1970, é 
importante lembrar que esta sofre profundas mudanças ao 
longo desta década, abandonando o interesse exclusivo pela 
história dos partidos políticos e sindicatos, para incorporar 
outros temas que abrangem desde o cotidiano das fábricas 
até a vida no interior da família, passando pelos valores, 
crenças e hábitos que marcaram a classe trabalhadora 
(RAGO, 1995, p.4).  

 

De acordo com Tilly “a contribuição particular da história das mulheres 

foi a de reorientar o interesse pelas pessoas comuns do passado - motor da 
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história social - na direção das mulheres e das suas relações sociais, 

econômicas e políticas” (1994, p.7). Dessa forma, seria injusto não pensar a 

história social intrínseca a história das mulheres, pois com o interesse em se 

estudar os processos históricos a partir das experiências e contribuição dos 

“de baixo”, levando em conta a agência dos sujeitos, não com modelos 

prontos pré-estabelecidos de fora, mas conectando a macro e micro História, 

pode-se dar voz a grupos historicamente esquecidos e negligenciados, nesse 

caso, a história de Dinorá, mulher e operária.  

 

 

1.3 Justiça do Trabalho: palco de negociações e conflitos 

 

Para melhor compreender como surge a Justiça do Trabalho no Brasil, 

precisamos considerar fatos importantes que existiam anteriormente em 

termos de representação e busca de direitos dos trabalhadores. Antes, o que 

havia, como explica Fernando Teixeira da Silva (2016), era o Conselho 

Nacional do Trabalho (CNT), sancionado em 1923, sendo a primeira 

instituição a exercer o papel de conciliação dos conflitos entre empregados e 

patrões. Com a “revolução de 30” foi criado o Ministério do Trabalho, que 

incorporou o CNT, além disso, as Comissões Mistas de Conciliação (CMCs) 

foram criadas em 1932, com o objetivo de realizar acordos sobre dissídios 

coletivos, porém tinham limitações, pois só funcionaram em São Paulo e no 

Rio de Janeiro. Já os dissídios individuais eram resolvidos nas Juntas de 

Conciliação e Julgamento (JCJs), que por sua vez eram limitadas aos 

trabalhadores sindicalizados.  

A Justiça do Trabalho foi criada na Constituição de 1934, porém só 

começou a funcionar de fato em 1941. “Assim, a Justiça do Trabalho foi 

criada com a finalidade de conciliar e arbitrar os conflitos trabalhistas por meio 

da regulação legal de conflitos individuais e coletivos.” (SILVA, 2016, p.39).  

São vários os estudos que tratam do período Vargas (1930-1945) 

(1951-1954) e as suas relações com os trabalhadores, sobretudo sobre os 

direitos e as leis que foram implementadas no seu governo. Silva (2016) 

defende que a criação da Justiça do Trabalho é um acúmulo de lutas pela 
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expansão por direitos que os trabalhadores reivindicavam. Portanto, não foi 

“dado” esse direito, e sim, conquistado.  

[...] é nesse contexto que se forjou o discurso político 
trabalhista, que enfatizava a ideia do Estado (e de Vargas) 
protetor dos trabalhadores. Nesse discurso, a legislação 
social era apresentada como uma concessão aos 
trabalhadores de um Estado que teria se antecipado às 
pressões sociais. [...] Procurava-se assim apagar da memória 
coletiva dos trabalhadores a tradição de luta do movimento 
sindical na República Velha (MATTOS, 2009, p.71).  
      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ao mesmo tempo em que Vargas garantia as reivindicações nos 

primeiros anos de seu governo, a ditadura do Estado Novo (1937-45) foi um 

período de perdas enormes para a classe trabalhadora no que diz respeito à 

sua autonomia e liberdade. Porém, desde antes já havia exemplos de 

arbitrariedades, como a Lei de Segurança Nacional (LSN), aprovada em 

1935, que proibia greves e manifestações operárias. Em 1937, os sindicatos, 

a partir da Lei Orgânica da Sindicalização Profissional, estavam diretamente 

subordinados ao Ministério do Trabalho, que permitia somente um sindicato 

por categoria e impedia a realização de relações políticas e internacionais de 

seus associados, como por exemplo, nas Internacionais Comunistas. Nesse 

período há também perseguição política e repressão àqueles que fossem 

contra as novas normas. 

 

Entre 1935 (antes mesmo do golpe de 1937) e 1942, vive-se 
uma fase de completa desmobilização. São elevados à 
direção dos sindicatos dirigentes completamente submissos 
às orientações do Ministério do Trabalho; não há greves por 
categorias e a participação das bases nas atividades 
propostas por essas entidades reduz-se a quase nada 
(MATTOS, 2009, p.69-70).  

 

Diante dessa conjuntura é que se criou a Justiça do Trabalho. De 

acordo com Silva (2016), no começo era tratada como uma “justicinha”, sem 

muita importância. Além disso, rendeu vários debates sobre a Justiça do 

Trabalho favorecer patrões em detrimento dos trabalhadores, contudo, o fato 

é que esse desfecho é incerto, pois embora tenham forças sociais desiguais, 

os trabalhadores contam com direitos reconhecidos pela legislação.  
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Além disso, mais do que saber quem vai ganhar ou perder a causa, as 

fontes da JT nos permitem analisar para além das reivindicações. De acordo 

com Silva:  

As ações trabalhistas podem indicar também um conjunto de 
práticas e relações sociais mais amplas, como as 
experiências cotidianas nos locais de trabalho, nos sindicatos, 
nas mobilizações coletivas, na esfera privada e nas relações 
de gênero, possibilitando a análise de como costumes e 
práticas compartilhados formaram bases sólidas para a luta 
por direitos” (SILVA, 2016, p.48).  

 

Os processos nos permitem analisar para além das reivindicações 

pontuais, podendo nos mostrar como se dava o cotidiano dos trabalhadores, 

suas formas de organização e resistência. Outro fator importante de ser 

apontado é de como os trabalhadores se instrumentalizaram com a JT, 

criando uma consciência jurídica de classe e como ela foi importante na 

garantia de seus direitos. É uma forma da classe trabalhadora se organizar 

para ter seus direitos assegurados.  

Como ressalta CELLARD (2010), portanto, ao se analisar a fonte 

documental, é preciso que o pesquisador tenha um olhar crítico em relação ao 

material, levando em conta o contexto da época em que ela foi produzida, o 

autor da fonte, sua natureza e conceitos chaves para que se possa entender 

o texto.  

Em âmbito acadêmico, a JT era pouco estudada. Porém, com a 

ascensão da História Social do Trabalho, têm tido ótimas produções sobre 

inúmeros sujeitos sociais, como trabalhadores, empresários, sindicatos, 

dissídios coletivos e individuais que estão registrados nos processos 

trabalhistas. Alguns autores brasileiros bastante consagrados nessa área são 

Ângela de Castro Gomes (2005), Fernando Teixeira da Silva (2016), Clarice 

Speranza (2012), Larissa Correa (2011), entre outros.  

Para Speranza e Schmidt (2011), “os argumentos em prol da 

preservação dos documentos do Judiciário Trabalhista, em especial dos 

processos, vêm se ancorando em dois eixos: o seu valor como prova jurídica 

e o seu valor histórico” (p.5). Ou seja, além de contribuir muito para pesquisas 

acadêmicas, é importante a preservação dessas fontes para trabalhadores 
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que, por ventura, precisam comprovar tempo de serviço para acessar  algum 

direito, como aposentadoria, por exemplo.  
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Ao longo da história 
Desde o tempo imperial 

A mulher desafiou  
As potestades do mal  
Sem medo e sem embaraço  

Foi conquistando espaço  
Político e social.  
 

No império conquistou  
O poder de estudar  
E na década de 30  

O direito de votar  
Provando que é guerreira  
Das decisões brasileiras  

Começou participar.  
 
Tem mulher na presidência  

No Senado Federal  
Na Câmara dos Deputados  
Juízas no tribunal  

Conquistou lugar ao sol  
Tem mulher no futebol  
Na tv e no jornal.  

 
Tem mulher que é delegada  

Astronauta e pedreira  

Cientista, escritora  
Ministra, caminhoneira  
Analista executiva  

Por ser muita criativa  
Teve mulher cangaceira.  
 

A mulher foi conquistando  
Na construção da história  
Respeito, dignidade  

Conhecimento e vitória,  
Direito de liberdade  
Cidadania, igualdade  

Espaço, poder e glória.  
 
Com a sua ousadia  

Combateu a opressão  
Lutou pelos seus direitos,  
Contra a discriminação  

Bonita experiência  
Seu grito de independência  
Ecoou feito canção.  

 
Veia aberta da América  
Sangue de libertação  

De mulheres corajosas  
Resplandece em cada chão  
Na solidariedade  

Faz nova sociedade  
Avançar na construção.  
 

Margaridas combativas  
Las Mariposas unidas  
Dhoroty dos excluídos  

Rosas, Marias sofridas  
Combatem forte a cobiça  
Defensoras da justiça  

Olgas, Anitas queridas.  
 
Mulher forte e poderosa  

Não aceita a opressão  
Do antiquado machismo  
Reage à dominação  

Não fica acomodada  
Quando ela é maltratada  
Denuncia a agressão.                       

[...] 

 

Cordel de José Mourão 
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CAPÍTULO II: Divisão sexual do trabalho e luta por direitos 

 

 

2.1 Década de 1950: contextualização histórica 

Para se entender os processos e o que pode ter motivado Dinorá a 

buscar a Justiça do Trabalho, é necessário que pensemos o todo. Ou seja, o 

que estava acontecendo na conjuntura nacional, além de pensar a situação de 

Pelotas na época. Diante disso, a ideia é analisar a conjuntura para pensarmos 

a situação específica do processo, no sentido de que ambos se 

complementam.  

De acordo com Lucília de Almeida Neves Delgado, “cada tempo histórico 

tem sua marca específica, definida pelas ações dos sujeitos históricos e pelos 

valores que o conformam” (2000, p.170). A autora ainda ressalta que a marca 

dos anos 1950 é a da crença na transformação do presente com o objetivo de 

construção de um futuro, buscando um projeto de nação comprometido com o 

desenvolvimento social. Foi o período do país onde se acreditou que com a 

industrialização e com um real desenvolvimento, haveria bem estar para toda a 

sociedade brasileira. Conforme Lopes, “[...] é nesta época em é que 

consagrado o discurso no qual o mundo rural era identificado como atrasado, 

velho, passado, enquanto o mundo urbano seria visto como adiantado, novo e 

moderno”. (2007, p.26).  

No cenário nacional, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) teve papel 

fundamental nessa década, construindo um programa de reformas sociais e 

econômicas, com a proposta de uma modernização desenvolvimentista para o 

país. Entretanto, seria imprescindível não destacar que um dos partidos que 

mais cresceu no período foi a União Democrática Nacional (UDN), com 

tendência conservadora e oposição ao PTB. O PCB, legalizado até 1947 e 

mesmo após, na ilegalidade, também foi muito influente entre os trabalhadores. 

Além disso, a década foi de grandes movimentações no cenário político 

nacional, começando com as eleições de 1950, onde Vargas venceu. Muitas 

greves aconteceram a partir daí, especialmente no seu segundo mandato, 

sendo a mais significativa foi a dos 300 mil, ocorrida em 1953 em São Paulo, 
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que envolveu trabalhadores têxteis, metalúrgicos, vidreiros e marceneiros. 

Embora muitos sindicatos estivessem aparelhados, de acordo com Costa 

(1999) esses mesmos “foram palco de conflitos permanentes em que os 

interesses da classe estavam explicitamente colocados, diferentemente do que 

idealizavam o governo e os empresários” (p.113). O PCB também teve 

influência nos sindicatos, ao passo que se organizavam nos locais de trabalho 

por meio da criação dos conselhos sindicais. 

Em 1954 ocorreu o suicídio de Vargas, com o qual ainda mais se 

intensificou o clima de instabilidade no país. Após tal fato, ocorreu a nomeação 

de Café Filho para a presidência, depois com as eleições em outubro de 1955, 

é eleito Juscelino Kubitschek, assumindo o posto no início de 1956, com seu 

plano “50 anos em 5” no qual pretendia desenvolver o país como nunca antes. 

Ainda assim, JK defrontou-se com duas rebeliões militares, a primeira já em 

fevereiro de 1956 (Revolta de Jacareacanga, no Pará) e a segunda em 

dezembro de 1959 (Revolta de Aragarças, em Goiás), ambas protagonizadas 

por oficiais da Aeronáutica.  

Em relação ao cenário político do estado na época, Lopes (2007) afirma 

que: 

No Rio Grande do Sul, a década de 50 também foi um período 
de grandes mudanças. Do ponto de vista Rio-grandense, os 
principais problemas enfrentados poderiam ser sintetizado em 
três questões fundamentais: industrialização, êxodo rural, e 
transportes e energia. Tais questões envolviam diretrizes 
político-partidárias, que por sua vez se revelavam associadas 
aos programas de modernização e desenvolvimento 
econômico existentes a nível nacional. Ao longo da chamada 
Democracia Populista, o Rio grande do Sul apresentou uma 
alternância partidária no que diz respeito aos governadores do 
estado, ora ascendendo o PSD, ora o PTB. (2007, p. 29-30). 

 

Se no estado do Rio Grande do Sul os governos se alternavam entre 

PSD (1947-1950); PTB (1950-1955); PSD (1955-1959), em Pelotas o cenário ia 

nesse sentido também. Como em todo o Brasil, a cidade também teve 

profundas mudanças e foi influenciada pela onda de industrialização, 

modernização urbana e mobilidade do campo para a cidade. Britto (2011) 

afirma que isso acarretou em vários problemas sociais e urbanos na cidade, 

como falta de habitação, infraestrutura e geração de empregos (p. 70).  
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Lopes (2007, p. 33) traz dados bem importantes sobre a cidade na 

época estudada. 

Em 1950, a cidade de Pelotas possuía uma área física de 
2.992 Km² e 127.641 habitantes, sendo 78.014 na zona urbana 
e 49.627 na zona rural. Estes números a situavam como a 
vigésima cidade brasileira em termos populacionais e a 
segunda maior cidade do Rio grande do sul. Neste período a 
cidade era dividida em três distritos: Pelotas, Dunas e Capão 
do Leão.   

 

O autor ainda afirma que a cidade, por possuir uma concentração maior 

de estabelecimentos comerciais do que todas as cidades da região, era 

considerada uma capital regional. Entretanto, a partir de 1955 começa a 

diminuir o número de indústrias em Pelotas. De acordo com Britto (2011), isso 

se deu porque o país estava passando por uma crise, o plano de metas de JK 

acabou por acentuar as desigualdades regionais, visto que quase todo o 

investimento público e privado era destinado para a região sudeste.  

SILVA (2014, p. 22), após uma pesquisa no censo de 1950, afirma que 

embora não tenha informações precisas sobre Pelotas, mas sim do estado 

como um todo, ainda é possível chegar a algumas estimativas: 

 

[...] 50,03% da população são mulheres e 49,97% homens. Nas 
indústrias de transformação trabalhavam 141.375 homens e 
21.324 mulheres. Na condição de empregados havia 116. 655 
homens e 20.748 mulheres, o que se justifica em virtude 
daqueles comporem a maior parte da mão de obra. Já na 
condição de empregadores apareceram 9.864 homens e 94 
mulheres. Nas atividades domésticas não remuneradas, o que 
indica possivelmente que sejam atividades do próprio lar, 
166.731 homens e 1.168.725 mulheres declararam exercê-las.  

 

Pensando nisso, há algumas conclusões possíveis de serem analisadas, 

como, por exemplo, as mulheres serem maioria da população no período e não 

serem a maioria no mercado de trabalho. Em comparação, as atividades 

domésticas são destinadas numa ampla maioria às mulheres.  

 

2.2 Cia. Fiação e Tecidos de Pelotas: história e funcionamento 

A Fábrica Cia. Fiação e Tecidos de Pelotas começou a ser construída no 

ano de 1908 e em 1910 começou seu funcionamento. A fábrica fechou as 
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portas em 1974 após decretar falência. Essinger (2009), que pesquisou sobre a 

arquitetura da fábrica e das casas que ficavam no entorno, afirma que a ideia 

de se instalar a Fábrica em Pelotas, se deu porque os navios que levavam 

charque da cidade até o nordeste voltavam vazios. Dessa forma, poderiam 

voltar carregados de algodão. A iniciativa de fundar a empresa foi de Alberto 

Rosa, Arthur Rios e Plotino Duarte.  

De acordo com Britto (2011), “sua produção consistia na fabricação de 

morins, algodões, brins, riscados, lenços, guardanapos, pelúcias, panos de 

mesa e outros tecidos de algodão, atendendo ao mercado nacional e também 

ao exterior” (p.56). A maioria do maquinário veio da Europa e a fábrica estava 

localizada à Rua Moreira César, nº 12, próxima ao porto.  

Quando inaugurou, contava com 4 mestres, 10 contramestres, 108 

operários e 238 operárias (ESSINGER, 2008, p. 8). Já “na segunda metade do 

século XX, empregava cerca de 500 operários, sendo que apenas 200 eram 

homens, enquanto o restante era composto por mulheres e crianças”. 

(BRITTO, 2011 p. 56). Ambas as pesquisadoras que estudaram sobre a 

Fábrica, evidenciam a desigualdade que havia entre homens e mulheres no 

espaço fabril. 

O ambiente na fábrica era muito regrado, conforme explicita ESSINGER 

(2008, p. 16), quando entrevistou alguns operários da Cia.  

 

Não havia pausas para descanso, e os minutos para ir ao 
banheiro eram contados. Conforme os irmãos Plá, os operários 
podiam ir ao banheiro duas vezes por turno, durante cinco 
minutos. Na entrada, o Guarda V.C. anotava o nome e o 
horário da entrada, e fornecia um pedaço de papel higiênico. 
Quando o operário saía, o guarda V.C. anotava a hora da 
saída. Estas anotações eram entregues à diretoria da fábrica. 
Se houvesse demora, ele chamava a atenção. 

 

 Geralmente os cargos com maior prestígio ficavam destinados aos 

homens, enquanto as mulheres trabalhavam em cargos de menor 

reconhecimento. ESSINGER (2008, p. 9) aponta que: 

 

Os cargos de chefia, como chefe de fiação, enfardação e 
tinturaria e contra-mestre de tecelagem e fiação, em todos os 
casos eram dados aos homens. A dominância masculina na 
chefia das tarefas da fábrica demonstra que as mulheres, 
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mesmo sendo a maioria da força de trabalho dentro da fábrica, 
eram comandadas pelo sexo oposto.  
 

 

Segundo Pena (1981) uma das razões para a indústria têxtil ter em sua 

maioria o trabalho feminino, é de que as tarefas realizadas dentro da fábrica de 

fiar e tecer não exigiam trabalhadores especializados, e, além disso, este era o 

ramo que pagava os menores salários. Sendo o trabalho das mulheres 

considerado “complementar” ao do homem, sua especialização e treinamento 

eram barrados pela regulamentação do ensino técnico, portanto, era na 

indústria têxtil que encontravam trabalho. 

 

 

2.3 “Uma mulher não desiste, ela resiste e vai à luta”: processo 

trabalhista e relações de gênero 

 

No dia 2 de março de 1955 foi até a Junta de Conciliação e Julgamento 

de Pelotas a operária Dinorá Veleda Costa, casada, domiciliada na cidade de 

Pelotas, na Rua 3 de maio, nº 326. Ela era assistida pelo Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Pelotas. Procurou a 

Justiça do Trabalho (JT), para reclamar contra a Cia. Fiação e Tecido de 

Pelotas, na qual a operária era empregada. Relatou que há algum tempo vinha 

sendo tratada com rigor excessivo pelos seus superiores, tanto que nos últimos 

dias foi suspensa por cinco dias, por ter “pedido com modos ao capataz João, 

hoje seu inimigo” que quando tivesse que chamar a atenção das aprendizes, 

não incluísse a sua pessoa.  

Seguindo a reclamação, no dia 1º estava se dirigindo de um tear para o 

outro (ambos cuidados por ela) e foi advertida pelo Sr. Perret, diretor da 

companhia, de que estaria conversando no local de trabalho. Nesse sentido, 

Dinorá contestou o diretor e disse que aquilo não era verdade. O Sr. Perret 

“num verdadeiro ataque de estupidez, segurou-a, brutalmente por um braço e 

arrastou-a até o tear, de onde viera, perguntando aos gritos – SE ERA ALÍ 

QUE ELA, RECLAMANTE ESTAVA QUANDO ELE ENTRARA”.  
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A reclamante magoada e se sentindo humilhada pelo gesto do senhor 

“impróprio para uma senhora, embora de condições humildes”, abandonou 

imediatamente o serviço, julgando seu contrato de trabalho rescindido. Diante 

dos acontecimentos, pede que lhe sejam pagos seus direitos: indenização por 

tempo de serviço, aviso prévio e férias correspondentes ao período incompleto, 

totalizando CR$ 78.470,003.  

Dinorá trabalhou na Companhia desde 21 de novembro de 1934 até 20 

de julho de 1939 quando se despediu, porém foi readmitida em 23 de junho de 

1942, tendo trabalhado até o dia 1º de março de 1955. Ou seja, a operária 

trabalhou mais de dezessete anos na Fábrica, tendo estabilidade quanto aos 

seus direitos.  

A primeira audiência foi marcada para o dia 29 de março. Estavam 

presentes o Juiz Mozart Victor Russomano, o vogal dos empregados José 

Nogueira, o vogal dos empregadores Júlio Real, Dinorá e seu procurador 

Clóvis Russomano. Representando a Cia. estava presente Manoel Garcez de 

Morais e seu procurador Alcides de Mendonça Lima. A conciliação não foi 

possível. A fábrica negava que havia tido agressão, entretanto foram ouvidas 

três testemunhas, Lucilia Gomes e Edelcira Souza da parte da reclamante e 

João Abreu, contramestre por parte do empregador.  

As duas primeiras testemunhas foram a favor de Dinorá. Lucilia disse 

que viu o Diretor gritar com ela e a puxar pelo braço. Edelcira falou que embora 

não tenha ouvido, pois o som das máquinas eram muito alto, percebeu pelos 

gestos que o Sr. Perret estava sendo agressivo com Dinorá. Ao contrário das 

outras testemunhas, João, a quem Dinorá se refere na petição inicial como seu 

inimigo, foi contra a operária e a favor da Fábrica. Alegou que Dinorá estava 

conversando com uma colega de trabalho, porém, não ouviu a discussão por 

conta do barulho das máquinas. Alegou também que o diretor não agrediu 

Dinorá, pois “é um cavalheiro e sabe das suas obrigações”. 

Na segunda audiência, que ocorreu no dia 31 de março, a reclamação 

de Dinorá foi julgada improcedente. Além disso, ela teria que voltar a trabalhar 

no dia seguinte. Entretanto, a operária não aceitou a decisão. Recorreu ao 

                                                 
3
 Convertendo o valor para o real, daria R$ 2853.45. Pesquisa realizada no site: 

https://pt.coinmill.com/BRC_BRL.html. Acesso em 13/02/2018. 
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Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. A empresa alegou que Dinorá 

estava conversando com uma colega de trabalho, porém, essa mesma colega 

que foi acusada, não estava no trabalho no dia do ocorrido, pois seu avô havia 

falecido. A empregada levou a certidão de óbito para comprovar que não se 

fazia presente no dia.  

Já no TRT, a reclamada não negou a agressão, porém duvidou em 

muitos sentidos da reclamante, dizendo que não foi tão forte para a empregada 

ter largado o emprego. Também justificaram a agressão afirmando que Dinorá 

chamou seu superior de mentiroso, por isso ele revidou com violência e ainda 

complementou “houve sem dúvida um incidente entre a reclamante e o Diretor 

Perret, um ancião de mais de 75 anos que deveria ser tratado com mais 

respeito”. Isso contradiz o depoimento do contramestre João, já que ele afirmou 

que não havia acontecido agressão. Apesar disso, o provimento do recurso é 

negado. Novamente, Dinorá recorre.  

 Na defesa da empresa, afirmam que Dinorá poderia voltar a trabalhar 

na Fábrica e não sofreria repressão, visto que o contato dos diretores com os 

operários é quase mínimo. Entretanto uma frase chamou atenção “se ela se 

mostrou supersensível ou suscetível, a ponto de largar o emprego e manifestar 

[...] que não voltará ao trabalho, deverá ela arcar com ônus, perdendo o cargo”. 

Fica evidente como a empresa e seus defensores estão negligenciando a 

agressão que a trabalhadora sofreu, a ponto de tentar desqualificá-la, 

chamando-a de sensível ou suscetível, características essas que sabemos que 

as mulheres são chamadas a todo o momento.  

Além disso, de acordo com Saffioti (2013) 

Para a mulher, ter um emprego significa, embora isso nem 
sempre se eleve em nível de consciência, muito mais do que 
perceber um salário. Ter um emprego significa participar da 
vida comum, ser capaz de construí-la, sair da natureza para 
fazer a cultura, sentir-se menos insegura na vida. (p.96) 
 

Nesse sentido, se Dinorá voltasse ao trabalho, não se sentiria segura no 

emprego, pelo contrário, estava com medo de sofrer represálias e perseguição 

pelo fato de ter denunciado seu chefe.  A empresa também alegou que não 

pagaria os direitos, pois a operária abandonou o posto de trabalho, sendo 

assim, desprezam a violência que a operária sofreu. A partir disso, nota-se 
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como sua luta foi importante, pois não retrocedeu em nenhum momento na 

busca pelos seus direitos. 

Em junho de 1956 a operária teve sua reclamação julgada procedente 

pelo TRT da 4ª Região. Entretanto, a Cia. entrou com agravo de instrumento na 

mesma instância, alegando que o valor que Dinorá estava apresentando não 

condizia com a realidade do que ela recebia. O agravo foi negado e a empresa 

recorreu ao Supremo Tribunal Federal, nessa mesma instância o agravo 

também foi negado. Diante disso, Dinorá teve sua reclamação julgada 

procedente e recebeu a quantia que correspondia ao que tinha direito. O 

processo se encerrou no dia 13 de setembro de 1957.  

Para além de se estudar a História das mulheres, é preciso abordar o 

conceito de gênero na pesquisa. De acordo com Saffioti (1992),  

[...] tanto o gênero quanto o sexo são inteiramente culturais, já 

que o gênero é uma maneira de existir do corpo e o corpo é 

uma situação, ou seja, um campo de possibilidades culturais 

recebidas e reinterpretadas. Nesta linha de raciocínio, o corpo 

de uma mulher, por exemplo, é essencial para definir sua 

situação no mundo. Contudo, é insuficiente para defini-la como 

mulher. Esta definição só se processa através da atividade 

desta mulher na sociedade. Isto equivale a dizer, para 

enfatizar, que o gênero se constrói – expressa através das 

relações sociais. (1992, p.190) 

 

Portanto, para esse trabalho a análise de gênero é imprescindível. 

Primeiro porque a maior parte da mão de obra da fábrica era constituída por 

mulheres, embora todos os chefes fossem homens. Diante disso, é necessário 

que se faça essa análise das relações desiguais de gênero, que se expressa 

também através do trabalho. Embora todos os trabalhadores (homens e 

mulheres) obedeçam aos patrões e há essa relação hierárquica, com as 

mulheres essas hierarquias são ainda mais definidas, pois se expressa em 

todos os âmbitos, desde as relações pessoais, o trabalho e a forma como é 

vista na sociedade.  

Aqui, há que se fazer a distinção de gênero e sexo. Sexo é biológico, 

portanto, homem e mulher. Gênero é uma construção social, do que deve ser 

feminino e o que deve ser masculino, porém não são coisas separadas, gênero 
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e sexo se relacionam a todo o momento. Além do mais, o processo 

apresentado é de uma mulher que sofreu uma agressão no local de trabalho.  

Nesse sentido, destaca Saffioti em seu livro Gênero, Patriarcado, 

Violência (2015), que “as mulheres são socializadas para desenvolver 

comportamentos dóceis, cordatos, apaziguadores. Os homens, ao contrário, 

são estimulados a desenvolver condutas agressivas, perigosas, que revelem 

força e coragem” (p.37). Dessa forma, há mulheres que acabam aceitando 

intrinsicamente esses papéis, pois foi construído socialmente e há outras que 

não aceitam, pois esses papeis dão margem para agressões e violências 

(física, moral, sexual, psicológica).  

No caso do processo analisado, Dinorá se mostrou uma mulher que não 

aceitou a violência que sofreu e foi atrás de seus direitos. Além de ter sofrido a 

agressão no ambiente de trabalho, ainda teve que ouvir por diversas vezes nas 

audiências que foi o seu comportamento que provocou a agressão, que não foi 

tão forte assim a ponto de ter deixado o emprego, que ela deveria respeitar seu 

chefe, pois o mesmo é um homem de idade. Essa situação de duvidar de uma 

agressão, também é uma forma de violência, principalmente psicológica, pois a 

vítima passa a duvidar da sua própria palavra.  

Em relação ao trabalho e a mulher, têm sido usado o conceito de divisão 

sexual do trabalho. Segundo Cisne (2015),  

[...] é necessário perceber que a feminização do trabalho, 

explicita numa análise crítica da divisão sexual do trabalho, 

implica em determinações relevantes para a produção e para a 

reprodução do capital, que, para tanto, desenvolve uma 

superexploração sobre o trabalho e sobre as atividades 

desenvolvidas por mulheres, tanto na esfera pública quanto 

privada. Na esfera privada, pela utilização/responsabilização da 

mulher pela garantia da reprodução social, o que possibilita a 

produção social ser realizada com um custo menor; na esfera 

pública pela desvalorização, subordinação, exploração 

intensificada (por exemplo, baixos salários) e desprestígios 

presentes no mundo produtivo (2015, p.120). 

 

Percebe-se então, que as mulheres trabalhadoras têm especificidades 

em relação aos homens trabalhadores, embora ambos tenham sua força 

produtiva explorada. Como a autora acima explica, as mulheres sempre 
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tiveram seus salários inferiores aos dos homens, mesmo que ambos 

ocupassem o mesmo cargo e isso significa que a sua força de trabalho é mais 

explorada ainda, pela sua condição de gênero, de mão de obra barata. Muitas 

vezes o trabalho feminino foi e por vezes ainda é considerado complementar 

ao do homem, já que aos homens havia uma obrigação social de prover o 

sustento da família, cabendo à mulher cuidar do lar e dos filhos.  

Como dito anteriormente, o trabalho da mulher na Companhia era pouco 

remunerado. Como disse ESSINGER (2008, p. 42): 

A fábrica de fiar e tecer tinha no seu processo de produção a 
máquina como chefe. O ritmo de trabalho era por ela ditado, e 
o trabalho consistia em alimentá-la e vigiar seu funcionamento. 
Se a matéria-prima terminava, o operário precisava de 
agilidade para a reposição, pois no caso da fiação e da 
tecelagem, seu ganho era por peça produzida, e 
consequentemente o atraso era um fator de diminuição de seu 
salário. A agilidade também devia ser acompanhada de 
atenção. Defeitos na peça produzida eram detectados pelo 
setor de revisão, e também influenciavam na perda de alguma 
porcentagem do salário.  
 

Diante disso, as tecelãs, como é o caso de Dinorá, viviam diante de 

profunda pressão tendo em vista as condições de trabalho. Além desse fator, 

ainda teve que lidar com as desigualdades de gênero e violência expressa no 

ambiente fabril. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A definição do objeto a ser pesquisado perpassa um leque de 

possibilidades e interesses. O da autora em questão é o de contribuir para a 

história das mulheres conectando-se com a luta da classe trabalhadora. Afinal, 

o objeto pesquisado foi um processo trabalhista de uma trabalhadora que por 

ser mulher, sofreu violência no ambiente de trabalho. Histórias como a de 

Dinorá poderiam passar em branco, mas a historiografia social, voltada para a 

agência dos sujeitos comuns do passado, possibilita pensar as experiências 

dos trabalhadores, suas lutas e resistências.  
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Nesse sentido, foi analisado o processo de número 126 do ano de 1955, 

que está no Acervo da Justiça do Trabalho da Comarca de Pelotas, 

salvaguardado no Núcleo de Documentação Histórica. Ter a disponibilidade de 

se pesquisar em fontes primárias ajudou muito para que a pesquisa se 

tornasse possível, não só pela preservação dos documentos, mas também por 

possibilitar ter contato direto com a fonte e a cada página lida do processo, se 

surpreender mais com a realidade enfrentada pelas mulheres.  

A pesquisa em questão nasceu da indignação ao ver uma mulher ser 

agredida no ambiente de trabalho e perceber os conflitos nas páginas do 

processo trabalhista. Embora tenha partido de uma reclamação de uma mulher, 

nenhuma vez lhe foi dado o direito à palavra. As únicas mulheres que falam 

durante o processo, são as testemunhas e colegas de trabalho de Dinorá. 

Portanto, nos mais de dois anos em que a reclamação foi debatida até se 

chegar à sentença final, quem apontou, defendeu e decidiu se a reclamação 

era procedente ou não, foram homens.  

O que chama atenção no processo é o fato da operária não desistir 

facilmente dos seus direitos. Perdeu em primeira instância, na Junta de 

Conciliação e Julgamento de Pelotas, recorreu ao Tribunal Regional do 

Trabalho onde saiu vitoriosa e mesmo com a tentativa da empresa de recorrer 

ao Supremo Tribunal Federal, se manteve firme e não aceitou acordos para 

que o processo acabasse logo.  

Portanto, documentos como o da Justiça do Trabalho que são repletos 

de tensionamentos e disputas, são muito ricos em informações para se 

entender o pensamento das pessoas no período, o cotidiano dos trabalhadores 

e suas lutas a partir de reivindicações pontuais. Através da documentação, é 

possível realizar pesquisas qualitativas e quantitativas, a partir de diferentes 

perspectivas.  

Outro fator que foi decisivo para a pesquisa ser concretizada foi o fato de 

partir de um processo contra a Cia. Fiação e Tecidos de Pelotas. A Fábrica 

ainda foi pouco estudada pelos historiadores, além disso, a maior parte da mão 

de obra era composta por mulheres. Partindo disso, foi possível ver como a 

Fábrica tratava e pensava sobre suas empregadas e obrigações. Foi possível 
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também perceber que as mulheres ocupavam os piores cargos dentro do 

ambiente de trabalho e todos os chefes e cargos superiores ao de tecelãs e 

fiandeiras, era composto por homens. 

Saffioti aponta que a competição entre homens e mulheres no mundo de 

trabalho é desigual, pois os homens entram na luta com diferenças de raça, 

educação, religião e diferença de classe, bastante marcadas e de difícil 

superação. As mulheres contam não somente com essas diferenças, mas 

arcam também com outra determinação: o sexo. (2013, p.96). 

Portanto, ao se estudar o processo algumas colocações tiveram que ser 

feitas: embora homens e mulheres sofram com a exploração do trabalho, as 

mulheres têm sua força super explorada, pois até hoje ganha os menores 

salários e está nos postos de trabalho mais precários. Levar em conta as 

relações de gênero, sexo e raça é imprescindível ao se estudar o mundo do 

trabalho. 

Outro ponto a ser debatido, é que em nenhum momento do processo, 

Dinorá ou seu advogado, a colocaram na condição de vitimização, ou seja, 

foram objetivos a fim de conseguir a garantia dos direitos. Embora a Justiça 

tenha tentado apaziguar as relações entre patrão e empregada, a fim de que a 

trabalhadora voltasse ao emprego, Dinorá se mostrou determinada a não 

voltar, por ter certeza que se voltasse, iria ser perseguida. Não sabemos se já 

houve um caso assim na Fiação e Tecidos anteriormente, mas diante dessa 

afirmação da operária, é possível ter um pouco de noção de que o ambiente na 

Fábrica era cheio de conflitos.  

Por fim, na história da historiografia houve diversos momentos em que 

se tiveram mudanças de paradigmas. Se antes, a História era escrita apenas a 

partir dos grandes personagens, partindo da História Social, há uma nova 

perspectiva, em que as pessoas “comuns” passam a ser investigadas. Isto 

porque há o entendimento de que essas pessoas são tão construtoras da 

História como os grandes personagens, e não são vistas mais como apenas 

receptoras passivas das mudanças históricas. Neste sentido, o presente 

trabalho busca analisar um processo trabalhista, entendendo Dinorá como uma 

mulher que também construiu e contribuiu para a luta das mulheres. 
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Parte-se da hipótese de que não há apenas conflitos gerados por 

questões trabalhistas no processo, mas também de gênero, visto que as 

mulheres sofrem diversos tipos de desigualdade no mundo do trabalho em 

relação aos homens. Assim, portanto, este trabalho possuiu como pretensão 

contribuir para uma compreensão maior da atuação das mulheres no mundo do 

trabalho no Brasil da década de 1950, demonstrando como lutaram e resistiram 

às condições que tinham no dia a dia.       
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