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(In)visibilidades fotográficas do mundo do trabalho :   

representações visuais e lacunas do visível nas ima gens da 

Revista do  Globo. 

Cláudio de Sá Machado Júnior 

 

Dentre as várias tipologias fotográficas possíveis de se 

contemplar no periódico sul-rio-grandense Revista d o Globo, 

a temática relativa ao universo do trabalho também se 

apresenta por um conjunto considerável de   

fotografias que se dispõe à análise dos olhares crí ticos 

contemporâneos.   

A análise do conteúdo visual da primeira década de 

circulação da revista, a saber, entre os anos de 19 29 a 

1939, permite um mapeamento das   

formas de representação de segmentos sociais que, 

identificados por suas profissões, negociaram a cri ação de 

sua imagem com vinculação a   

atividades que desempenhavam na sociedade da época,  ou, em 

outra circunstância, a formação que tiveram para ha bilitar 

o seu fazer. Torna-se o objetivo deste trabalho não  apenas 

apresentar a sociedade visível nas   

páginas da Revista do Globo, mas também uma possíve l 

caracterização do invisível, apontando para ofícios  

contemplados ou não nas representações fotográficas  

impressas, considerando ainda sexos, faixas etárias  e 

etnias em correlação mútua. A presente proposta con stitui-

se como fragmento de uma pesquisa desenvolvida no â mbito de 

tese de doutoramento defendida na   

área de História, com financiamento da CAPES, cujos  



resultados merecem múltiplos desdobramentos e, tamb ém, 

ampla publicidade. 

 

A dinâmica da expansão urbana em Belo Horizonte e   

o mundo do trabalho através dos Processos Trabalhis tas 

(1940 a 1960). 

Marcelo  Magalhães Godoy  

 

A pesquisa divide-se em duas etapas fundamentais: i . 

descrição e análise das características primordiais  da 

dinâmica da ocupação do espaço urbano   

em Belo Horizonte; ii. discussão sobre a adequação de 

determinadas  proposições dos modelos da New Urban 

Economics ao caso de Belo Horizonte. A   

base de dados foi construída com informações recolh idas em 

Processos Trabalhistas, para o período 1941 a 1970,  e 

desdobrou-se na elaboração de   

representações cartográficas que espelham o process o de 

expansão urbana  de Belo Horizonte, notadamente a r elação 

entre os espaços produtivos e  residenciais. 

 

PELAS RUAS DA CIDADE. 

VALÉRIA MARQUES LOBO 

 

O processo de constituição do parque fabril de Juiz  de Fora 

a partir das  ultimas décadas do século XIX teve co mo 

reflexo a progressiva afirmação da face operária da  cidade. 

Grande parte das fábricas e oficinas   

situavam-se na região central do município, onde os  

casarões bem construídos, asseados e ajardinados co nviviam 



crescentemente com habitações precárias e superlota das que 

abrigavam trabalhadores fabris, as   

quais tornam-se alvo de discursos e medidas que ref letem as 

expectativas das elites locais de preservação do es paço 

central como ambiente reservado aos   

cidadãos de primeira classe. A presente comunicação  

discorre sobre as  reações engendradas por essa ten tativa 

de afastar os trabalhadores das ruas  centrais da c idade. 

 

Imprensa de Fábrica e Cultura Operária em   

Blumenau-SC (1963-1968). 

Cristina Ferreira 

 

Os jornais de fábrica são periódicos de circulação interna 

nas principais indústrias têxteis de Blumenau no pe ríodo de 

1963-1968, com tiragem que varia em torno de oitoce ntos a 

três mil exemplares, edição   

mensal e periodicidade inconstante. Sua abordagem p rincipal 

referencia  temáticas ligadas aos trabalhadores e s ua 

relação com as várias esferas de poder, com destaqu e para 

assuntos internos da fábrica (humorismo,   

esporte, curiosidades); política nacional e regiona l; 

temáticas femininas, culinária, relações humanas e de 

trabalho. A autoria das colunas predominantemente e stá sob 

a responsabilidade de funcionários do setor   

administrativo, mas também constam colaboradores e 

colunistas fixos ligados  ao setor de produção, alé m de 

assinaturas com pseudônimos, situação que   

aparece com certa frequência e se torna peculiar, p ois as 

colunas possuem modulações temáticas constantes e 

diversificadas. Um aspecto curioso   

destes periódicos de fábrica é o surgimento no pré- golpe 

civil militar de 1964 e duração até 1968, momento q ue impõe 



restrições e limites às  publicações no Brasil e in stiga à 

pesquisa, pois se trata de uma imprensa   

específica e pouco referenciada pela historiografia  do 

trabalho no Brasil. A  problemática central deste e studo 

dos jornais “Mensageiro Artex”, “Radar Sulfabril”, 

“Noticiário Cremer”, “Informativo Hering” é   

analisar os usos da imprensa fabril como fonte de p esquisa 

e instrumento de leitura da cultura operária. A imp rensa 

militante ou classista difere da   

produção do jornal de fábrica, que aponta para uma 

tentativa de ingerência dos patrões no mundo do tra balho, 

mas também possibilita a  difusão de ideias que ind icam a 

experiência social dos trabalhadores. Com   

piadas, colunas desportivas e de opinião, os trabal hadores 

atribuíram novos significados aos acontecimentos po líticos, 

para registrar suas possibilidades de intervenção n a 

sociedade e, sua atuação nestas publicações, indica  a 

importância da circularidade cultural em sua visão  

de mundo, constituída por meio de uma ativa partici pação no 

processo  histórico. 

 

Imprensa operária em Maceió (1898-1920). 

Osvaldo Batista Acioly Maciel 

 

A partir de jornais da imprensa operária publicados  em 

Maceió entre 1898-1920, e de um diálogo com a 

historiografia brasileira sobre o tema,   

discutimos a noção de imprensa operária e sua impor tância 

para a  história operária. Para tanto, realizamos u m 

levantamento destes jornais,  analisamos suas 

características, os grupos que articulavam estes   

periódicos, as principais tendências políticas e 

ideológicas que se  apresentam àquele momento. Ao m esmo 



tempo, procuramos identificar a forma de inserção d esta 

imprensa no meio operário e no conjunto mais amplo da   

sociedade alagoana, a articulação com a redação de outros 

órgãos da  imprensa operária Brasil afora e o impac to 

organizativo que ela estabelece junto ao próprio mo vimento 

operário. 

 

 


