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Entre a escravidão e a liberdade: os criados   

domésticos e o mundo do trabalho na cidade do Rio de Janeiro no final do século XIX. 

Flavia Fernandes de Souza 

 

Como demonstram pesquisas empíricas, discussões teórico-metodológicas e  balanços 

de produções acadêmicas realizadas nas últimas décadas no   

campo da História Social do Trabalho, existe um diálogo ainda incipiente entre 

abordagens que contemplam as experiências do trabalho escravo e de   

outras formas de trabalho compulsório, livre ou assalariado na história do Brasil. No 

que se refere aos estudos relativos à escravidão e à pós-emancipação, bem como à 

imigração européia no século XIX, por  exemplo, essas “divisões” na historiografia 

brasileira parecem se   

colocar de maneira ainda mais evidente. Considerando isso, pode-se dizer que o 

trabalho doméstico, no contexto da segunda metade do Oitocentos, se  apresenta como 

tema privilegiado, pois permite aos historiadores acessar   

fenômenos de ampla complexidade, mas que lançam luz em questões importantes para 

uma compreensão mais “global” da história dos “mundos do trabalho”. 

Esta proposta de comunicação consiste, assim, na apresentação de características do 

trabalho doméstico na cidade do Rio de Janeiro nos últimos decênios do século XIX, 

tendo como objetivo dialogar com algumas   

das problemáticas partilhadas por áreas de investigação que se relacionam com a 

história do trabalho. Propõe-se, então, a partir de análises e de reflexões feitas com o 

auxílio de dados recolhidos em recenseamentos, projetos de posturas, anúncios de 

jornais e fontes literárias, bem como na   

historiografia referente ao assunto, mapear alguns dos aspectos da esfera de trabalho 

formada pelos “criados de servir” na conjuntura de crise e de fim do sistema escravista 

no Brasil. Ao mesmo tempo em que se busca demonstrar que essa parcela do mundo do 

trabalho carioca estava localizada  nas fronteiras do trabalho escravo e do trabalho livre. 

Além de esse setor   

se constituir como um espaço social extremamente dinâmico, amplo – já  que abrigava 

parte significativa da classe trabalhadora – e diversificado, seja na composição da mão-



de-obra envolvida, seja nas formas e nos   

arranjos de trabalho. 

 

O empresário, o operário e a “Grande Família”   

fabril. 

Juçara da Silva Barbosa de Mello 

 

A chegada de homens “com larga visão industrial” nas décadas de 1930-1940 – 

marcaram a construção de “um lugar” e de “um tempo” em que o trabalho fabril 

funcionou como amálgama na tessitura das relações   

sociais no distrito de Santo Aleixo. Processo marcado por uma série de transformações 

e permanências imbricadas na situação sócio-cultural que  então se delineava, numa 

relação com modos de vida e trabalho anteriores.   

A observação de que o protagonismo dos operários-moradores de Santo Aleixo no 

estabelecimento de uma nova dinâmica sócio-cultural forjada no interior das novas 

relações de trabalho e do processo produtivo indica que a dimensão e o peso de 

tradições intrínsecas à história dos próprios   

trabalhadores se apresentam como elementos chave na compreensão dos termos em que 

ocorre o “fazer-se” da classe. 

Não é possível, entretanto, desconsiderar as influências recíprocas  sofridas pelas 

classes que constituem determinado período histórico, pois  como afirma Thompson “a 

classe traz consigo a noção de relação  

histórica”. Nesse sentido – tendo em vista a contribuição para construção de uma 

história mais holística do trabalho e dos trabalhadores  no Brasil – o objetivo desta 

comunicação é uma reflexão acerca da   

noção de “Grande Família”, presente tanto no discurso do empresário  Othon Bezerra de 

Mello quanto dos operários. Para tanto, buscou-se desvendar  aspectos da origem, 

crenças e valores do empresário – fundador da   

Fábrica de Tecidos Esther em Santo Aleixo – pondo-os em confronto com as  origens, 

crenças e valores dos operários, visando com isto entrever como  diferentes dimensões 

de um mesmo processo histórico podem, simultaneamente,   

sofrer influências recíprocas e guardar especificidades próprias. 



 

O bairro operário e suas redes: trabalhadores,   

política e (re) formação de classe em uma comunidade operária fluminense. 

Luciana Pucu Wollmann do Amaral 

 

Esta comunicação tem como objetivo analisar aspectos concernentes à vida  política e 

social dos trabalhadores/ moradores do Barreto, antigo bairro   

operário localizado na cidade de Niterói-RJ no período pós-1945, procurando em 

paralelo, identificar suas interconexões com outras redes  situadas para além do âmbito 

“local”. 

 Em sua conformação de bairro operário, o Barreto congregou em seu território 

indústrias, vilas operárias, moradias populares, clubes de futebol, etc. Sem dúvida, mais 

do que mera constituição física do seu   

espaço, a classificação de “bairro operário” teve grande significação na elaboração de 

identidades sociais de seus moradores e na tessitura de laços comunais entre os mesmos. 

Porém, ainda que estas   

relações confiram um conteúdo específico ao objeto de estudo em questão, estas não se 

processaram sem que outras redes situadas fora da “comunidade” deixassem influenciar 

as suas disputas internas. 

No período pós-Estado Novo, várias forças políticas se engajaram em disputas tanto em 

nível “nacional” quanto em proporções mais “locais” a fim de fazer valer os seus 

projetos para o país e garantir   

seu domínio eleitoral. Empresários, políticos, cabos eleitorais e militantes dos partidos 

engendraram-se em lutas para angariar votos em  bairros operários/ populares como o 

Barreto. Os trabalhadores, que naquele   

momento desempenhavam um papel central no cenário político nacional, viram  o seu 

capital político incrementado o que contribuiu, decisivamente, para o   

seu processo de (re) formação de classe. 

Tendo ocupado durante muitos anos, o título de bairro operário da  cidade-capital do 

Estado do Rio de Janeiro, o Barreto configurou uma importante arena de negociação e 

disputa entre diferentes forças   

políticas no período posterior a 1945. Pesquisá-lo significa se aproximar um pouco mais 



dos nexos e meandros da política fluminense e nacional pós-Estado Novo, bem como 

analisar o protagonismo da classe trabalhadora   

neste período. 

 

Enfrentando outro "Muro de Berlim historiográfico":   

conexões entre o rural e o urbano no Mundo do Trabalho. 

Felipe Augusto dos Santos Ribeiro 

 

Inspirado em um artigo publicado recentemente por Sidney Chalhoub e 

Fernando Teixeira da Silva, sobre a necessidade de se derrubar o “Muro de 

Berlim  historiográfico” que teima em distinguir os paradigmas de interpretação   

sobre o lugar dos escravos e dos chamados trabalhadores livros nos 

estudos  acadêmicos, o presente trabalho propõe a superação de outro “Muro de   

Berlim”, que evita a aproximação dos estudos sobre trabalhadores urbanos  e rurais. 

Indubitavelmente, a maioria das pesquisas acadêmicas sobre classe   

trabalhadora favorece um desses dois grupos e talvez essa dicotomia esteja  relacionada 

a um certo legado acadêmico, que inculcou visões depreciativas em relação ao mundo 

rural, sobretudo após uma série de estudos   

sociológicos nas décadas de 1950 e 60, inspirados pela noção de modernização. Logo, 

consolidou-se no imaginário acadêmico a divisão estrutural que caracterizou o rural 

como sinônimo de atraso e o urbano como   

sinônimo de progresso. Utilizando, portanto, o município de Magé, estado do Rio de 

Janeiro, como um cenário privilegiado de pesquisa sobre o tema – tendo em vista que a 

cidade passou de uma região pródiga na produção de   

alimentos para um pólo industrial têxtil entre os séculos XIX e XX –  esta comunicação 

busca analisar a dinâmica local entre o rural e o urbano  e seus desdobramentos no 

Mundo do Trabalho. 

 

 

Entre a escravidão e a liberdade: forjando   

autonomias. Minas do ferro, século XIX. 



Maura Silveira Gonçalves de Britto 

 

O presente artigo visa analisar algumas experiências de homens de cor, entre  escravos e 

libertos, nos trabalhos com a fundição e forja do ferro, nas   

Minas do ferro, durante o Oitocentos. Destacando a participação desses  artífices em 

uma área de grande concentração de ferreiros, parte das experiências desenvolvidas por 

eles na Itabira do Mato Dentro para identificar o horizonte de liberdade que 

vivenciavam a partir de seu ofício.   

  Para tanto, através da análise de inventários, listas nominativas e dos censos 

provinciais de 1833 e 1872, pudemos apontar as características desses   

ferreiros (cor, idade, condição jurídica, estado civil, domicílio em que residiam, grupos 

familiares, entre outros dados), assim como sua localização no espaço da cidade. Esses 

dados em conjunto permitiram a  percepção das relações criadas por esses ferreiros em 

torno de seu ofício; relações de aprendizagem, relações de prestação de serviços, entre 

brancos, crioulos, e africanos; livres, libertos e escravos. Relações   

forjadas pelo trabalho com o ferro que permitiam a tais artífices uma autonomia de 

trabalho e experiências de liberdade construídas antes mesmo   

da conquista da alforria. 

 

 


