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TRABALHADORES DA SIDERURGIA E A LUTA POR DIREITOS NA   

JUSTIÇA DO TRABALHO EM CORUMBÁ (NAS DÉCADAS DE 1960 E 1970). 

Rodrigo Salvador de Araujo 

 

Enquanto a historiografia brasileira, voltada para as questões do mundo do trabalho 

esteve centrada nas lutas do operariado dos grandes centros industriais do país, 

demonstrando que ali havia uma classe operária   

combativa, politizada e dotada de “consciência de classe” capaz de transformar as 

relações de trabalho, numa outra perspectiva, a experiência de trabalhadores de outras 

regiões do Brasil, como é o caso do Mato Grosso,   

foram silenciadas na investigação histórica. As representações da imagem desses 

trabalhadores são, geralmente, adversas da que encontramos na   

historiografia geral. Comumente, os trabalhadores da fronteira oeste são retratados 

como indolentes, passivos, desorganizados politicamente e submissos à política do 

mando de famílias oligárquicas, ou seja, há um   

aparente imobilismo da ação histórica da classe operária nessa região. O  presente 

trabalho – ao demonstrar a busca por direitos na Junta de   

Conciliação e Julgamento (JCJ) de Corumbá, por iniciativa dos trabalhadores, 

especificamente da siderurgia nas décadas de 1960 e 1970 – busca desmitificar essa 

impressão a respeito destes trabalhadores. Para   

isso, utilizamos como fonte de pesquisa as reclamações trabalhistas contidas nos 

processos do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região do Estado de Mato Grosso 

do Sul. Procura-se compreender as razões das reivindicações dos trabalhadores na 

Justiça do Trabalho, o cotidiano e os   

pequenos conflitos entre trabalhadores e seus encarregados/patrões que  extrapolavam o 

local de trabalho para serem solucionados na Justiça do   

Trabalho. 

 

O SOLDADO-CIDADÃO: QUESTÕES SOBRE  TRABALHO E   

FRONTEIRAS EM MATO GROSSO (1900-1930). 

Carlos Alexandre Barros Trubiliano 



 

As primeiras décadas da República foram marcadas por esforços em definir, bem como 

ocupar suas fronteiras, fez-se necessário integrar regiões limítrofes como Mato Grosso 

ao corpo da pátria. Medidas como a construção   

das linhas telegráficas, dos trilhos da Noroeste do Brasil e a edificação e ampliação dos 

quartéis, atenuou o isolamento e alterou o panorama   

econômico e populacional da região, especialmente sua porção sul. Para o Estado era 

preciso civilizar o espaço e seus habitantes. Nesse sentido, o   

exército atuou numa espécie de aliança entre ensino, assistência e controle social, 

transformando o sertanejo em “praça”. O objetivo dessa  comunicação é discutir o papel 

do exército enquanto instrumento   

civilizacional e as relações de trabalho estabelecidas como os praças, em um contexto 

político de ampliação da presença do Estado. 

 

ESCRAVOS, ROCEIROS E POVOS ORIGINÁRIOS NOS CAMPOS   

DO SUL DE MATO GROSSO (SÉCULOS XVIII E XIX). 

Maria Celma Borges 

 

A comunicação apresenta os resultados de uma pesquisa desenvolvida 

com financiamento da FUNDECT – MS, entre o período de 2009 a 2011.  O 

estudo centrou-se na questão agrária e na escravidão no sul de Mato Grosso, com   

enfoque para as ações dos escravos, roceiros e povos originários. As fontes 

privilegiadas foram relatos de viajantes, Relatórios de Província, processos criminais e 

documentos avulsos, os quais foram coletados nos   

arquivos públicos de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Os campos de Sant’ Ana 

de Paranaíba, bem como as terras da fazenda de Camapuã – conhecida na historiografia 

como varadouro de grande importância no percurso   

das monções – foram lugares de análise para esta abordagem. Semelhante ao que 

ocorria em outras partes do Império, em Camapuã, escravos e libertos, entre outros 

pobres livres, contribuíam para aprisionar povos originários. Essa é uma das grandes 

ambiguidades do processo de ocupação   

da terra e das relações de trabalho, tal como uma das faces da violência da escravidão 



nessas localidades. O trabalho de libertos e indígenas, na condição de camaradas, 

agregados, e em várias outras funções, em terras   

de Sant’ Ana de Paranaíba, servindo como instrumento de poder e de controle para os 

proprietários de terras e representantes da administração, também demonstra o peso da 

colonização nesse universo de  mandos, desmandos, de violência, mas ainda de 

resistências. 

 

NOS LIMITES DA CIVILIDADE:  NARRATIVAS DE MILITANTE S   

OPERÁRIOS 

 

Vitor Wagner Neto de Oliveira 

 

Uma classe operária industrial dotada de consciência política foi uma imagem ocidental 

construída por grande parte das organizações dos trabalhadores no século XX. Os 

trabalhadores e ou movimentos que não se   

enquadravam à imagem preconcebida de organização combativa, não eram merecedores 

de maior atenção por parte dos militantes. Para muitos militantes europeus que 

circulavam pela América do Sul, os trabalhadores e   

organizações operárias do novo mundo estavam atrasados, se comparados ao 

movimento europeu. Aos militantes dos centros urbanos fervilhantes do início do século 

XX, como Buenos Aires, o movimento operário ali organizado era o   

espelho do movimento europeu e exemplo a ser seguido. A fronteira do movimento 

ocidental civilizado se deslocava para o norte argentino e o Paraguai. Mesmo o Brasil 

era visto como um país que carregava ainda em suas   

relações de trabalho o peso do escravismo, portanto atrasado. No Brasil, a  fronteira da 

civilidade operária se estabelecia a oeste e norte. Nesta comunicação pretende-se 

apresentar narrativas dos militantes operários que   

influenciaram as análises historiográficas da primeira metade do século XX e continuam 

a marcar as diferenças entre o nacional e o local. 


