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RESUMO 

O presente trabalho tem como tema a experiência de trabalho das mulheres operárias 

da indústria da erva-mate no cenário curitibano, alocando-se nas áreas da história vista de 

baixo e dos estudos de gênero. Mais especificamente, foram escolhidas as companhias 

Fábricas Fontana S.A. e Leão Jr. e Cia. As fontes selecionadas para a realização da pesquisa 

foram o acervo documental deixado pela Fábricas Fontana S.A. no prédio de sua antiga sede, 

hoje mantido por um projeto de pesquisa do IFPR; processos trabalhistas contra as duas 

empresas e duas entrevistas, uma realizada com uma ex-operária da Leão Jr. e outra realizada 

com as duas filhas de uma ex-operária e um ex-litógrafo da Fábricas Fontana. Mesmo com as 

transformações na escolha dos sujeitos estudados pela historiografia nas últimas décadas, a 

história das pessoas comum ainda é pouco explorada, e quando o é, nem sempre lhe é 

atribuído um significado político. No senso comum, na história pública então, a concepção de 

história nem concebe a participação das camadas populares. O que se convencionou chamar 

de história social, por sua vez, foi questionada por desprezar, secundarizar ou simplificar as 

relações de gênero. A presente pesquisa objetiva, portanto, ampliar os sujeitos históricos 

explorando a realidade destas mulheres e dando voz às suas próprias narrativas.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Qualquer olhar breve sobre a história do Paraná, seus prédios importantes, suas 

instituições, vai acusar rapidamente a importância da erva-mate para o início do 

desenvolvimento do estado e até mesmo para a sua existência enquanto estado independente 

de São Paulo. Os “mateiros”, homens considerados os responsáveis pelo progresso 

paranaense pela seu papel na economia e no governo. Não são raras as menções às famílias 

proprietárias das fábricas que este trabalho se propõe a estudar – os Fontana e os Leão são 

nomes de ruas, avenidas, suas antigas residências são patrimônios arquitetônicos importantes. 

A figura do imigrante italiano Francisco Fasce Fontana é exaltada como o homem generoso 

que construiu o Passeio Público para a cidade. A memória das mulheres e dos homens 

responsáveis por produzir a riqueza que permitiu que Fontana presenteasse a cidade, 

entretanto, recebe um tratamento diferente – ou melhor, tratamento nenhum.  

É fruto de uma sociedade profundamente desigual que a história das ditas pessoas 

comuns, que constituem a grande maioria das sociedades, tardou a ser escrita e ainda hoje por 

vezes ocupe posições marginalizadas – como na história pública, justamente a História 

acessada pelas “pessoas comuns”.  As classes trabalhadoras não constituíram o único grupo a 

ser deixado de lado na escrita da história, ou relegada ao papel de coadjuvante inconveniente. 

Se na história tradicional as massas populares aparecem apenas na medida em que suas 

reivindicações se tornam um empecilho para os governantes, às mulheres ou não figuram, ou 

aparecem na “pequena” história. A demarcação entre público e privado não é algo constante 

na humanidade, mas uma invenção datada do século XIX. Como prolongamento do espaço 

público, se constitui um espaço político que cria uma dupla exclusão: a do proletariado e das 

mulheres. 

Sobre o conceito de gênero e sua articulação com as classes sociais, são pertinentes o 

apontamentos de SAFFIOTI
1
. A autora aponta que o gênero é relacional, seja como processo 

social ou categoria analítica. Enquanto categoria é necessário que gênero capte as tramas das 

relações sociais e as suas formações históricas, dos processos pelos indivíduos são 

transformados em homens ou mulheres. SAFFIOTI aponta que duas cautelas são necessárias 

ao trabalhar com as diferenças de gênero: primeiro, para não contribuir para aumentar a 

distância entre gêneros e acabar por obscurecer as identidades de classe. Porém, também não 

                                                             
1
 SAFFIOTI, Heleieth B. Rearticulando gênero e classe social. In: COSTA, Albertina e BRUSCHINI, Cristina. 

(orgs.) Uma questão de gênero. São Paulo, Rosa dos Tempos/Fundação Carlos Chagas, 1992, pp.183-215 
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se deve diluir os efeitos da organização social de gênero, um dos elementos que faz da classe 

um agregado humano muito diferenciado. A autora coloca que análises da realidade concreta 

levarão a demonstrar que “as vivências humanas apresentam um colorido de classe e um 

colorido de gênero”.  

 O presente trabalho nasceu da motivação por pesquisar as mulheres das classes 

populares no início da industrialização de Curitiba, aproveitar a oportunidade de pesquisa 

aberta pelo projeto do IFPR com o acervo documental da Fábricas Fontana e, por fim, 

explorar a narrativa que estas próprias mulheres constroem sobre suas trajetórias de vida, por 

meio da história oral. No decorrer da pesquisa, foi incluída a Leão Jr. no recorte, uma vez que 

uma das duas entrevistas realizadas se deu com uma ex-operária desta firma. A pesquisa 

“desemboca” nas trajetórias de vida de duas operárias, Ivete e Maria Idalina. A primeira, já 

falecida, foi narrada pelas suas filhas Adivanir e Adelair. Já a segunda, pela própria Maria 

Idalina.  

 O primeiro capítulo está voltado a compreender a economia do mate e a (proto?) 

indústria derivada dela no Paraná, bem como o desenvolvimento da cidade de Curitiba e as 

movimentações que foram sua população neste mesmo contexto. O segundo capítulo 

investiga o trabalho das mulheres nestas fábricas: em que condições se dava, os possíveis 

conflitos, as comparações com outros empregadores. Por fim, então com o terreno preparado, 

o terceiro capítulo se dedica a refletir sobre a memória e as narrativas contidas nas entrevistas.   
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2. O CENÁRIO  

2.1 A ERVA-MATE NO PARANÁ 

 

A economia ervateira ocupa um papel fundamental na história e na memória do 

Paraná, bem como de Curitiba. Eventos de suma importância na trajetória do estado, como 

sua emancipação, a construção da estrada de ferro Paranaguá-Curitiba ou a fundação da 

Universidade Federal do Paraná estiveram intimamente ligados aos interesses e ao capital 

derivados do comércio exportador da erva-mate. Para SANTOS, a “euforia” causada pelo 

comércio da erva-mate e o aumento de sua produção animaram novas tentativas, que seriam 

bem-sucedidas, de emancipar-se da província da São Paulo. Segundo o autor, “os desejos de 

liberdade política estão diretamente ligados à necessidade de expansão comercial”
2
. 

WACHOWICZ, no sua História do Paraná, caracteriza o mate como “esteio econômico da 

província” recém-emancipada e os anos de expansão de sua exportação, uma “época de 

ouro”.
3
 

 O escritor e jornalista Samuel Guimarães da Costa, que na sua trajetória de vida 

enquanto participante do movimento cooperativista tornou-se notável conhecedor da 

economia ervateira, considera o ciclo econômico da erva-mate o “mais autônomo, mais 

prolongado e mais estável da história do Paraná” 
4
. Por mais de um século, a indústria da 

erva-mate sustentou a economia paranaense. O autor compara que o café gerava lucros aos 

paulistas, lucro este que não seria reinvestido no Paraná, e a madeira possui a limitação da sua 

essência migradora – o mate, porém, não possui essas características errantes. O pé da erva 

não morre após a colheita (só é podado), e esta atividade se desenvolveu autônoma ao 

controle político e econômico de outros estados. Em torno da economia ervateira o Paraná 

criou a “sua própria elite dirigente”
 5

, capaz de, por exemplo, influenciar as decisões dos 

governos a seu favor. 

 O Prof. Francisco Magalhães Filho, citado por COSTA, afirma que a exportação de 

erva-mate no Paraná levou ao surgimento de classe social burguesa neste estado. O 

tropeirismo já havia criado uma diferenciação social dos proprietários de terra, porém era uma 

atividade ainda baseada no escravagismo. A produção de erva-mate também o era, de início. 

                                                             
2
 SANTOS, Carlos Roberto Antunes dos. Vida Material, Vida Econômica. Curitiba: SEED, 2001. p. 43.  

3
 WACHOWICZ, Ruy Chistowam. História do Paraná, Curitiba: Gráfica Vicentina, 6ª edição, 1988. p. 95 e 96. 

4
 COSTA, Samuel Guimarães da. A erva-mate. Curitiba: Coleção Farol do Saber, 1995 . p. 85. 

5
 Ibidem. p. 86.  
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Porém, segundo o estudioso citado, a demanda do mate por um processamento semi-industrial 

(que “mais tarde se tornaria realmente industrial”) promoveria uma ruptura com a estrutura 

escravagista, desenvolvendo o capitalismo no estado.
6
 

O consumo de erva-mate é anterior à própria ocupação europeia do território 

americano. Há registros de uma bebida feita da erva e amplamente consumida pelos 

indígenas, considerada um vício e chamada de “erva do diabo” pelos jesuítas, por possuir 

supostas propriedades afrodisíacas. Estes tentaram proibir seu consumo, sem sucesso. 

Ironicamente, mais tarde seriam seus propagadores e os primeiros a tentar organizar sua 

exploração. COSTA atribui o sucesso da erva-mate na região, neste primeiro momento, à 

água salobra dos rios (cujo gosto melhora significativamente quando consumida com a erva) e 

também ao valor nutritivo da planta, útil para vaqueiros e boiadeiros que não possuíam outra 

cultura alimentar que não o mate para suas caminhadas
7
.  

Já em 1722 há uma resolução do rei de Portugal, João V, permitindo que os habitantes 

das “últimas vilas de São Paulo” comercializem com a Colônia de Sacramento, tendo em vista 

a exportação da erva-mate a Buenos Aires e a consolidação dos portugueses no território ao 

sul da colônia
8
. Ainda assim, a exploração da erva só se tornaria regular no século XIX. 

Desde o início, a produção da erva-mate estava majoritariamente voltada a atender as 

demandas da Argentina, e em menor escala, do Chile e Uruguai.  

De cultivo espontâneo e fácil, o primeiro presidente da província do Paraná Zacarias 

de Góis e Vasconcelos prevê, em mensagem
9
 logo após a criação da província do Paraná, dois 

problemas que, segundo COSTA, foram previsões acertadas: o presidente indica que o ramo 

tem futuro pouco provável porque compete com a erva cultivada no Paraguai (que chega a 

Buenos Aires com preços mais baixos e mais qualidade) e porque o produto paranaense é de 

baixa qualidade (pois há o costume de misturar folhas estranhas com a erva, para aumentar 

sua rentabilidade), além da preocupação com o excesso de agentes que se dedicam à 

atividade, possivelmente mais do que o mercado poderia absorver. Em outro relatório, de 

1854, este citado por SANTOS
10

, o mesmo presidente volta a expressar preocupação com a 

economia provinciana, pois esta era quase que completamente sustentada na monocultura da 

                                                             
6
 Ibidem. p. 87. 

7
 Ibidem. p. 36. 

8
 SANTOS, Carlos Roberto Antunes dos. Vida Material, Vida Econômica. Curitiba: SEED, 2001. p. 43. 

9
 Citado em COSTA, Samuel Guimarães da. A erva-mate. Curitiba: Coleção Farol do Saber, 1995 . p. 39. 

10
 SANTOS, Carlos Roberto Antunes dos. Vida Material, Vida Econômica. Curitiba: SEED, 2001. p. 48. 
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erva-mate. Houve períodos em que a atividade correspondia a 85% da economia da 

província
11

.  

 Porém, um evento que, pelo menos por algumas décadas, faria contradizer as 

previsões do primeiro presidente, foi a Guerra do Paraguai. Estando isolado economicamente 

o Paraguai, devido às alianças consolidadas durante o conflito, a concorrência da erva 

paraguaia no mercado argentino foi eliminada. A guerra abriu o período áureo da economia 

ervateira paranaense. As exportações só cresceram até 1928, ano do auge de exportações dos 

portos de Paranaguá e Antonina. O conflito serviu para estimular os portos também, uma vez 

que o acesso ao Rio Paraná estava bloqueado – a urgência em transportar mercadorias (em 

especial, a erva) até os portos pressionou a construção da Estrada da Graciosa, terminada em 

1873, e a estrada de ferro Paranaguá-Curitiba, inaugurada em 1885. 

 O que causaria o fim da era de ouro da erva-mate seria, principalmente, a produção 

interna argentina, promovida pelo governo deste país a partir de 1910. Em 1940, a Argentina 

já seria autossuficiente na produção da erva-mate, e deixaria um rombo nas exportações 

brasileiras que nenhum outro comprador supriria - de 1920 a 1962, a exportação para a 

Argentina caiu 46.000 toneladas
12

. O estímulo à produção interna foi motivado, em parte, pela 

recusa dos produtores brasileiros em exportar a erva cancheada (em estado bruto), tentando 

forçar o mercado a absorver apenas a erva já beneficiada nas indústrias brasileiras. Porém, nas 

várias décadas desse meio tempo, como não conseguia importar mate cancheado suficiente do 

Uruguai e do Mato Grosso, a Argentina passou a receber o produto dos engenhos do Paraná e 

de Santa Catarina que, por isso, tiveram grande expansão
13

. 

 O cancheamento da erva-mate consiste num primeiro processamento logo após a 

colheita, realizado pelo próprio produtor. A erva é desidratada no fogo, triturada e peneirada. 

O processo de beneficiamento descrito por WESTPHALEN
14

, realizado nos primeiros 

engenhos de erva-mate estabelecidos no Paraná, consistia em torrar a erva, peneirá-la, depois 

socá-la (estes estabelecimentos podiam ser chamados também de soques de erva) e armazená-

la em surrões de couro. Os engenhos de soque tinham como força motriz, inicialmente, a 

força animal. Na década de 1830, das 67 fábricas de soque, 64 já eram movidas por força 

hidráulica, restando apenas três movidas por animais. Em 1859, haveria pelo menos um 
                                                             
11

 WACHOWICZ, Ruy Chistowam. História do Paraná, Curitiba: Gráfica Vicentina, 6ª edição, 1988. p. 95 e 96. 
12

 COSTA, Samuel Guimarães da. A erva-mate. Curitiba: Coleção Farol do Saber, 1995 . p. 51. 
13

 Ibidem. . p. 45. 
14

 WESTPHALEN, Cecilia M. Porto de Paranaguá, um sedutor. Curitiba: Secretaria de Estado da Cultura, 

1998.p. 64.  
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engenho movido a vapor em Antonina. Os surrões passaram a ser considerados inadequados 

para conservar e apresentar o produto, e em 1882 o uso de barricas já é considerado de uso 

corrente – as latas e as pequenas caixas de madeira também começavam a ser usadas. Havia 

ainda o chá em tabletes, mais fácil de transportar, especialmente para as tropas militares
15

. 

Foram inseridos baterias de moinhos, pilões mecânicos, socadores e prensas automáticas.  

 A Argentina incentivava os produtores brasileiros a vender a erva apenas cancheada, 

que seria beneficiada em engenhos argentinos. Naturalmente, isso gerou insatisfação entre os 

moageiros, que apontam a prática como uma ameaça à indústria nacional. Após a 

emancipação do Paraná, com governo provincial próprio, os moageiros pressionam as 

autoridades a impor duras taxas na erva cancheada, a fim de inibir sua exportação. Ao que a 

Argentina responde taxando a entrada da erva beneficiada. Em 1930 a economia ervateira se 

encontra em crise por conta dessa divergência de interesses. COSTA, que defende que se 

deveria facilitar toda saída de erva cancheada, aponta que a exportação da erva beneficiada 

não melhorou nem mesmo se manteve estável com as medidas protecionistas
16

. A 

proximidade entre a elite ervateira e o governo nunca foi estranha ao estado, logo não 

surpreende que se tenha legislado em favor destas elites em detrimento de outros agentes. 

 Com momentos de acirramento e distensões, o conflito de interesses parece atravessar 

toda a era áurea do mate, e claro, se intensificar na medida em que se aprofunda o declínio na 

exportação. Em 1902, o então presidente da província Vicente Machado equipara as taxas de 

importação para o mate cancheado e beneficiado, categorizando a solução da taxação elevada 

da erva bruta como um “pretexto meramente impressionista de que era preciso proteger a 

indústria fabril aqui instalada para o beneficiamento da erva-mate”
17

. O presidente foi 

criticado pelos moageiros e acusado de protetor da indústria argentina. O cronista Nestor 

Vitor narra um diálogo 1912 com o Dr. Pamphilo Assunção, então presidente da Associação 

Comercial, sobre a lei de equiparação do imposto para a erva bruta e beneficiada. Assunção 

discorda dos que consideram a lei inofensiva, e teme o corte nos benefícios da fabricação, 

suficiente para manter grandes engenhos, que podem ser perdidos. Os favoráveis à lei 

defendem que desde sua vigência (provavelmente 1902, já que foi implementada por Vicente 

                                                             
15

 SANTOS, Nestor Vítor dos. Terra do Futuro: Impressões do Paraná, 2 ed. Curitiba: Prefeitura Municipal de 

Curitiba, 1996. p. 104. 
16

 COSTA, Samuel Guimarães da. A erva-mate. Curitiba: Coleção Farol do Saber, 1995 . p. 75. 
17

 Ibidem, p.76. 
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Machado), as vendas do mate beneficiado seguem crescendo. Ao que Assunção responde que 

o mesmo se verifica na exportação da erva bruta
18

.  

 COSTA
19

 faz duras críticas a esse conflito de interesses e a falta de resoluções para o 

mesmo. Para este autor, o equívoco estaria em considerar a erva cancheada uam matéria 

prima (quando deveria ser considerada um produto primário, pois já recebeu processamento) e 

a erva beneficiada um bem industrializado. Para COSTA, o beneficiamento seria apenas uma 

etapa complementar e secundária ao cancheamento, voltada a preparar e apresentar o produto 

ao consumidor, uma vez que o mate cancheado já “presta” para infusão. O autor considera o 

parque moageiro o resultado de circunstâncias artificialmente estabelecidas, e após essas 

circunstâncias desaparecem, os senhores de engenho perceberam a ameaça aos seus negócios 

e tentam proteger-se com medidas protecionistas. No próximo capítulo será discutido como 

aparentemente a maior parte da mão de obra destas indústrias se localizava no setor de 

embalagens – possivelmente porque, como afirma COSTA, os processos aplicados a erva 

eram demasiado simples. Caracteriza o parque moageiro uma “indústria forçada”: 

Por outro lado, na reformulação do problema ervateiro, cumpre conceituar o produto 

tal como ele realmente se apresenta, isto é, como produto primário e não como fruto 

de uma indústria forçada que a ninguém convence e só serve para complicar as 

coisas, deformando a visão exata do problema [...]
20

 

 Este autor também tece críticas ao Instituto Nacional do Mate, entidade cuja criação 

foi impulsionada pelo governo federal em 1938 a fim de conciliar os interesses em conflito 

dos moageiros e exportadores (então organizados em um Instituto estadual, sem a presença de 

produtores) e produtores (que em resposta à exclusão no Instituto estadual, iniciam um 

movimento cooperativista). O Instituto Nacional, segundo o autor, diante do auge da crise de 

superprodução do mate em 1938 manteve a mesma política errônea do passado, priorizando a 

proteção ao parque moageiro e dividindo o mercado entre os tradicionais fornecedores. 

COSTA alega que o Instituto “não via” que por trás dos engenhos havia milhares de 

trabalhadores agrícolas com investimentos consideráveis no ramo do mate. “Eram 30 mil 

produtores contra 30 empresas exportadoras”
21

. Na análise desse escritor, portanto, um dos 

ramos mais importantes da nascente indústria curitibana (e paranaense) era bastante frágil, até 

mesmo artificial, e rudimentar. 
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 SANTOS, Nestor Vítor dos. Terra do Futuro: Impressões do Paraná, 2 ed. Curitiba: Prefeitura Municipal de 

Curitiba, 1996, p.103. 
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 COSTA, Samuel Guimarães da. A erva-mate. Curitiba: Coleção Farol do Saber, 1995, p. 76.  
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 Ibidem, p.80. 
21

 Ibidem, p. 78. 
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1.2 A INDÚSTRIA DO BENEFICIAMENTO DE ERVA-MATE EM CURITIBA 

 

O cronista Nestor Vítor dos Santos descreve o desenvolvimento da cidade de Curitiba 

como “moroso” até a finalização da construção da estrada da Graciosa, em 1873
22

. Com esta 

via de acesso, contingentes de imigrantes que antes viviam em áreas próximas, se mudam 

para a cidade. Em meados de 1902, cerca de 60 famílias se mudam para Curitiba todo mês, os 

aluguéis encarecem e as construções de novas casas são cada vez mais numerosas. Entre 1889 

e 1902, o entrevistado de SANTOS afirma que a população de Curitiba aumentou três ou 

quatro vezes. Nesse mesmo período, São Paulo teria multiplicado a sua população por sete ou 

oito. É colocada a preocupação no diálogo das condições de vida do proletariado, com 

atenção especial ao aumento dos preços
23

. 

Domingos do Nascimento, outro interlocutor de Nestor dos Santos, afirma que 

nenhuma outra cidade no estado tem condições tão propícias a ser uma cidade industrial 

quanto Curitiba. Nascimento aponta que o clima, a hidrografia, posição geográfica, estradas e 

linhas férreas, o núcleo social complexo entre outros elementos oferecem boas condições ao 

estabelecimento de fábricas na cidade
24

. Há um esforço por parte de intelectuais e governantes 

em pintar Curitiba como uma cidade com significativo potencial para a prosperidade, ideia 

esta quase sempre vinculada ao desenvolvimento industrial. Após o fim da Segunda Guerra 

Mundial, comemora-se nas publicações que a Curitiba desindustrializada é algo do passado. 

Ainda assim, a maior parte das indústrias operando neste período pode ser caracterizada como 

oficinas, de maquinário e processos simples, como os engenhos de erva-mate.
25

 As unidades 

produtivas da economia ervateira se localizavam preferencialmente nas cidades ou arredores, 

e se em nenhum desses casos, provocavam uma urbanização ao seu redor quase que 

imediatamente
26

. Os engenhos, portanto, requeriam um ambiente urbano para se estabelecer.  

 

 Inicialmente, os engenhos se estabeleceram ao redor de Morretes e Paranaguá, para 

depois migrarem para Curitiba. Os engenhos movidos a força animal se deslocam para perto 

das plantações – em 1828 estavam em funcionamento, em Morretes, 13 fábricas de erva-mate. 

                                                             
22

 SANTOS, Nestor Vítor dos. Terra do Futuro: Impressões do Paraná, 2 ed. Curitiba: Prefeitura Municipal de 
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 Ibidem, p.84. 
24

 Ibidem, p.38. 
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26

 SANTOS, Carlos Roberto Antunes dos. Vida Material, Vida Econômica. Curitiba: SEED, 2001. p.41. 



14 
 

Até 1850, estes se multiplicam nos arredores de Morretes e em direção a Curitiba, o que 

facilita o contato com os tropeiros. As melhorias nas estradas de Antonina fazem com que 

esta cidade tenha por algum período a preferência para o estabelecimento de novos engenhos. 

Porém, logo essa preferência seria do planalto curitibano. A partir de 1870, novos engenhos se 

estabelecem na capital, ou transferem suas atividades para lá. Em 1880, a quase totalidade dos 

engenhos está instalada no planalto curitibano. A cidade, claro, adquire aspectos singulares 

devido ao processamento e trânsito do produto – o cheiro da erva-mate passa a ser 

característico da cidade
27

. 

Em 1886, havia em Curitiba oito engenhos a vapor e sete hidráulicos, e outros 38 

engenhos hidráulicos nas demais cidades. Em 1909, registra-se 24 engenhos no Paraná, sendo 

19 em Curitiba. Não só há uma concentração industrial em Curitiba, como um menor número 

de engenhos, ainda que a produção tenha crescido. O aumento da capacidade produtiva destes 

engenhos, decorrente do desenvolvimento tecnológico dos mesmo, fez com o número total de 

firmas diminuísse
28

. Na descrição de WESTPHALEN, um engenho de soque hidráulico 

empregava seis assalariados. Caso fosse a vapor, um operário a mais era necessário para 

manter o fogo e acionar a máquina. O novo maquinário, de início, diminuía o número de 

trabalhadores necessários. Porém, com a ampliação dos engenhos, a autora traz que o engenho 

de David Carneiro e Cia., por exemplo, chegou a comportar 100 operários. Não há, nesta 

bibliografia, menções a mulheres trabalhando nos engenhos de erva-mate. As atividades 

descritas, entretanto, se assemelham àquelas normalmente atribuídas aos trabalhadores 

homens, por requererem força física. Possivelmente, a mão de obra feminina era empregada 

nas seções de embalagens menores (caixas, latas, pacotes). A autora comenta que Camargo 

Pinto inventara uma máquina para enlatar mate, pois junto das pequenas caixas de madeira 

eram embalagens mais interessantes para o consumo do chá. 

A companhia Leão Jr. é fundada em 1901 (se tornando sociedade anônima em 1942), e 

ao longo de sua história tem suas atividades expandidas para várias outras atividades além da 

erva-mate. No balanço do fim da década de 1940, os seus bens imobilizados são equivalentes 

a quase 10 vezes os da Fábricas Fontana. Esta, colocada por COSTA como a mais antiga 

fábrica de benefício de erva-mate do país, é comprada pelo imigrante italiano Francisco Fasce 

                                                             
27

 WESTPHALEN, Cecilia M. Porto de Paranaguá, um sedutor. Curitiba: Secretaria de Estado da Cultura, 

1998. p. 167. 
28

 Ibidem, p. 170. 



15 
 

Fontana ao fim século XIX. É renomeada para Moinhos Unidos S.A.
29

 na década de 1960 

funde com outros engenhos como David Carneiro & Cia. S.A., B.R. de Azevedo & Cia. Ltda., 

José Lacerda & Cia. Ltda, a fim de sobreviver à demanda que caía.  

 O crescimento acelerado da cidade, somada a fatores como a carestia que se 

agravou na década de 1950, fez com que essa prosperidade não fosse experimentada pelas 

classes mais baixas da cidade. Estas famílias, muitas delas operárias, formavam novos bairros 

em regiões mais afastadas do centro – seja pelo aumento dos preços, seja por políticas de 

expulsão de moradias mais pobres
30

. Grande parte das fábricas onde estas pessoas 

trabalhavam ficavam no bairro do Capanema, definido como bairro industrial da cidade no 

plano urbanístico de 1943
31

 - era o caso das duas fábricas aqui estudadas, além de muitos dos 

outros engenhos. Estes trabalhadores se deslocavam até a região diariamente por trem ou 

bondes, estes frequentemente lotados a ponto das pessoas se pendurarem no veículo para 

conseguir embarcar, ou então saíam ainda mais cedo de casa para fazer o trajeto a pé, pois da 

baixa remuneração nem sempre permitia o gasto com a passagem (MARIA IDALINA). 

A crescente carestia é um motivo, ainda que não o único, considerado por PENA para 

o aumento de mulheres em trabalhos assalariados entre as décadas de 1940 e 1950. O trabalho 

feminino é uma questão difícil de contornar para a sociedade curitibana neste período. As 

mulheres são parte ativa da economia, estando presentes na maioria dos espaços de trabalho 

como fábricas, lojas, escritórios, etc. Ao mesmo tempo em que a o papel da mulher é sempre 

vinculado ao lar e a família, a sociedade curitibana reconhece a urgência de formar e 

qualificar mulheres para que possam encontrar “forma de subsistência honesta” 
32

. Das 

mulheres que trabalhavam por salário, por sua vez, diz-se que o faziam por necessidade 

financeira, e não por convicção por independência econômica – o que foi descrito como um 

“feminismo inconsciente” 
33

.  

 

 

                                                             
29

 Neste trabalho é referenciada sempre como Fábricas Fontana, por ser o nome que abrange a maior parte do 
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2. O TRABALHO FEMININO NA INDÚSTRIA MATEIRA 

 

OS ARQUIVOS E OS DESAFIOS DAS FONTES 

 

A trajetória desta pesquisa tem início no Campus Curitiba do Instituto Federal do 

Paraná (IFPR). A instituição ocupa atualmente o prédio onde, desde a década de 1930 até o 

início dos anos 2000, funcionava a Fábricas Fontana S.A. (como colocado no capítulo 

anterior, mais tarde chamada Moinhos Unidos S.A., e conhecida popularmente como Mate 

Real). A companhia, que hoje opera em Almirante Tamandaré, município satélite de Curitiba, 

deixou com o prédio um vasto acervo documental, que compreende um grande leque tanto 

temporal quanto de conteúdo. Inicialmente considerado descartável, o acervo se tornou objeto 

de pesquisa de um grupo de estudantes do Instituto, coordenados pelo Prof.º Edilson Chaves, 

dando origem ao projeto de pesquisa “O que é isso? É um monte de papel velho – 

ressignificação de fontes por jovens estudantes em aulas de história”, em 2013. O projeto 

segue ativo até os dias de hoje, envolvendo mais docentes e funcionários, além das várias 

gerações de estudantes que já compuseram o grupo.  

Este acervo compreende quase um século de documentações – o documento mais 

antigo é de 1882, e os mais recentes datam do fim da década de 1970 (provavelmente porque 

os mais contemporâneos foram transferidos junto do restante da fábrica). Os documentos são, 

em sua maioria (já levantada), registros contábeis e jurídicos da companhia, tais como 

assembleias de associados, registros de marcas, relatórios e balanços da diretoria, notas 

fiscais, notas de crédito, etc. Há também reportagens de periódicos e até mesmo documentos 

pessoais da família proprietária. E o que mais interessou ao objetivo deste trabalho, há listas 

de pagamento e documentos individuais dos trabalhadores como carteiras de trabalho, 

carteiras de contribuição ao Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI) e 

fichas de entrada. Alguns destes, entretanto, não configuravam o recorte temporal proposto – 

já bastante amplo devido à dispersão da documentação.  

São vários os obstáculos encontrados pelo projeto do IFPR para a catalogação e 

pesquisa do acervo. Não há nenhum profissional, docente ou funcionário, que possa se 

dedicar exclusivamente ao projeto e ao acompanhamento dos estudantes – restando apenas o 

tempo “livre” para além das aulas e de suas próprias carreiras acadêmicas para destinar ao 

arquivo. O projeto conta com algumas bolsas para estudantes, mas que, como praticamente 
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toda a educação pública, sofreu cortes no último ano e paira a dúvida sobre sua continuidade. 

Para além desses fatores, há a natureza breve do ciclo estudantil, bem como outras atividades 

que também atraem os estudantes – parte deles participa do projeto ao mesmo tempo em que 

se prepara para o vestibular, por exemplo. O ensino do instituto é também considerado 

rigoroso, com uma carga horária extensa já que inclui o ensino médio comum e os cursos 

técnicos integrados. São nestas condições, nem sempre favoráveis, que o projeto vem 

desenvolvendo o trabalho com o arquivo. Apesar das dificuldades, a documentação já 

levantada se encontra bem armazenada e acessível, pois os estudantes participam de oficinas 

de formação sobre limpeza e armazenamento dos arquivos e ensinam uns aos outros, sob 

orientação dos professores e alguns funcionários. Este trabalho também inclui receber 

pesquisadores – na experiência deste trabalho, recepções estas sempre cheias com boa 

vontade e disposição. Para além da catalogação, os integrantes do projeto são eles mesmos 

pesquisadores do arquivo, havendo inclusive a formação de um eixo de pesquisa voltado aos 

trabalhadores da fábrica, coordenado pela Prof.ª Cândida de Fátima Deichmann Santos Lima.  

Discorro sobre as condições objetivas do arquivo já que estas, como não poderia ser 

diferente, determinam as condições de pesquisa no mesmo. Desde que foi praticamente 

resgatado, o acervo documental não foi completamente levantado, de modo que ainda não é 

possível elaborar sobre sua totalidade. As hipóteses levantadas a partir destas fontes, portanto, 

possuem essa limitação. Colocadas estas questões, é essencial saudar o trabalho de todas e 

todos envolvidos no projeto do acervo documental da Fábricas Fontana, uma vez que estes 

esforços permitem hoje a disponibilização de um rico acervo que abre inúmeras 

possibilidades de pesquisa sobre a memória da cidade, seu desenvolvimento e de seus 

habitantes. Sem o trabalho dessa equipe, o acervo provavelmente teria o mesmo destino de 

tantos outros: o lixo.  

Os documentos relacionados aos trabalhadores da fábrica entre as décadas de 1930 e 

1960 são carteiras de contribuição ao Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários 

(IAPI), cerca de 15 destas; três listas de pagamento da seção “Auxiliar” referentes a três 

semanas entre os meses de fevereiro e março de 1940 e quatro carteiras profissionais ou 

carteiras de trabalho. Foram selecionados estes documentos por serem os únicos (neste recorte 

temporal) que contém informações referentes diretamente aos trabalhadores da fábrica. Pela 

dispersão e pequeno número dos documentos, é possível sugerir que a preservação destes até 

os dias de hoje não foi causada por alguma motivação voltada ao registro ou memória. Os 
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documentos pessoais foram mantidos muito provavelmente pela obrigação por parte da 

fábrica de retorná-los aos donos e donas, casos estes um dia procurassem por eles - algumas 

carteiras de contribuição previdenciária continham anotações que indicavam que seus donos 

deviam dinheiro ou itens como macacões à fábrica, e que a devolução dos documentos 

dependia da quitação destas dívidas. Estes portanto não foram descartados porque poderiam 

render, em algum momento, a recuperação destes bens para a fábrica. Já as listas de 

pagamento, parecem ter sido preservadas quase que por acidente, uma vez que compreendem 

os pagamentos de uma seção apenas, em um período aparentemente aleatório.  

Na busca de mais informações acerca destes sujeitos, e para conseguir contemplar 

também a Leão Jr., foram consultados também os processos trabalhistas contra ambas as 

fábricas no Centro de Memória do Arquivo do Tribunal do Trabalho 9ª Região. Neste arquivo 

também houve dificuldades em consultar a sua totalidade. Uma primeira pesquisa, 

inicialmente referente apenas a Fábricas Fontana, foi realizada com o auxílio de uma 

estagiária, da área de História, então empregada pelo arquivo. Numa segunda visita, não foi 

possível repetir a mesma dinâmica, sendo sugerida a pesquisa no acervo online do Centro de 

Memória. Este banco de dados consta com cerca de 10% da totalidade do arquivo, apenas. 

Mais uma vez é delicado inferir análises quantitativas do arquivo, como por exemplo uma 

frequência considerável alta ou baixa de processos trabalhistas contra as fábricas. Por fim, há 

as carteiras de trabalho de Ivete e seu marido, bem como suas fotografias, cedidas pelas suas 

filhas no momento da entrevista.  

Estas condições de pesquisa, ao mesmo tempo em que constringem certas indagações, 

também levantam questões sobre os sujeitos a que se referem. HOBSBAWM
34

, ao discorrer 

sobre a “história vista de baixo para cima”, coloca que nesta não haverá um conjunto de 

documentos pronto para o historiador, que muitas vezes vai depender inclusive da sorte. As 

fontes referentes às camadas populares serão na maioria das vezes fragmentadas e 

aparentemente dispersas. Segundo este autor, cabe ao pesquisador reunir essas fontes variadas 

e construir delas um quebra-cabeça e formular como estas informações deveriam se encaixar. 

Ainda coloca que este trabalho nem mesmo consiste principalmente em encontrar uma “boa 

fonte”, mas sim saber interrogá-las e conectá-las. Dessa forma, mesmo registros com 

informações aparentemente muito simples (ele usa como exemplo anais onde constam dados 

como data de nascimento, casamento e morte) podem render quantidades surpreendentes de 
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informação. O receio de não ter informações “suficientes” surgiu em alguns momentos desta 

pesquisa – foi o amparo nos referenciais bibliográficos e teóricos que permitiu superar essa 

hesitação, que, não fosse vencida pela tradição da história social e dos estudos de gênero, 

determinaria uma história cujos sujeitos seriam apenas os “grandes” homens, governantes e 

proprietários, sobre os quais costuma haver mesmo um corpo de fontes mais sistemático e 

“cheio”, uma vez que foram sujeitos priorizados pelo próprio processo de preservação destes 

documentos.  

 

FUNÇÕES E CONDIÇÕES DO TRABALHO FEMININO 

 

 As fontes consultadas indicam que, nos engenhos de erva-mate, a maioria da mão de 

obra era feminina – esse caráter é indicado pelas entrevistas, por documentação da fábrica e 

pela proporção de autoras mulheres nos processos trabalhistas. A bibliografia indica também 

que este era um setor bastante feminizado. A indústria do beneficiamento do mate consistia 

em adquirir a erva já cancheada (isto é, já seca e fragmentada, porém ainda bruta demais para 

apresentar ao consumidor final); beneficiá-la (moer, peneirar, tostar, filtrar e granular a erva 

para produzir o chá)
35

 e empacotá-la. De início, a indústria comercializava a erva em surrões 

de couro ou em tabletes, prática que recebia críticas já no século XIX. Ao ser consolidado, em 

1928 o Instituto Estadual do Mate estabelece como embalagens padrão as caixas e barricas de 

madeira, latas de metal ou pacotes de papel. Esta informação nos é relevante pois as fontes 

indicam que era no setor de empacotamento que trabalhavam as mulheres – ou pelo menos a 

vasta maioria delas, apenas com as exceções das que atuavam nos escritórios. Sobre as outras 

etapas do processo, e quem a fábrica empregava nelas, não foram encontradas muitas 

informações. Plantas do arquivo da Fábricas Fontana mostram que o depósito de erva-mate 

compreendia 690m², enquanto a ala de empacotamento, 135m²
36

. O que pode sugerir que o 

empacotamento era uma seção que abrigava a maior parte da mão de obra destas fábricas. 
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 Sobre a seção de embalagens (ou “de caixas” ou empacotamento), algumas 

características do trabalho nesse setor são sugeridas pelas fontes. As folhas de pagamento 

(ANEXO 1) (referentes a três semanas de trabalho entre os meses de fevereiro e março de 

1940, identificadas como “seção Auxiliar”) da Fábricas Fontana apresentam nomes de 20 

mulheres e 2 homens. Os ganhos possuem uma variação bastante ampla, tanto de uma 

funcionária para outra; como para a mesma funcionária, de uma semana para outra. Os nomes 

também não são todos constantes nas listas, havendo os que aparecem em apenas uma semana 

ou duas. Na segunda folha destas listas há a relação de horas trabalhadas, para alguns dos 

nomes; para os outros, o registro das empreitadas, a partir da quantidade e tamanho das caixas 

(produzidas ou preenchidas, não há como saber). A hipótese levantada é que se tratava de um 

regime de trabalho intermitente, que variava semana a semana e que era remunerado por 

produção para pelo menos metade das pessoas que trabalhavam no setor. Os únicos dois 

homens estão no grupo remunerado por salário – neste grupo há o registro de horas extras, ou 

seja, estes também dependiam da flutuação da fábrica. No caso da Leão Jr., há um processo
37

 

no qual as operárias afirmam receber por empreitada de início, com um valor definido pelo 

cento de caixinhas confeccionadas, e após são contratadas por um regime misto de salário, por 

hora e por empreitada. Neste mesmo processo, as operárias afirmam receber Cr$6 por cento 

de caixinhas produzidas, e um salário diário de Cr$21. Em 1952 o salário mínimo era de 

Cr$1200 – apenas o salário por dia resultaria em cerca de 50% deste valor, o que indica que a 

remuneração por empreitada deveria ser no mínimo significativa para estas trabalhadoras.  

As cadernetas de contribuição previdência encontradas atestam todas, sem exceção, 

uma variação muito ampla na remuneração entre os salários mensais, mesmo quando 

subsequentes.  Estas carteiras são referentes à segunda metade da década de 1940 e primeira 

metade da década de 1950, totalizam 11 documentos - destes quatro pertenceram a homens, e 

as outras sete a mulheres. A maioria delas possui contribuições de poucos meses, sendo que a 

mais “completa” contém contribuições referentes a 10 meses
38

. Mais uma vez, é difícil dizer 

se as remunerações mensais de todos os trabalhadores da fábrica eram tinham esta 

característica, de variar muito de um mês a outro. Como colocado anteriormente, estes eram 

documentos cujos donos aparentemente não fizeram questão de buscar, possivelmente porque 

a quitação de dívidas que era condição para reavê-las era maior do que os benefícios que 

poderiam advir das carteiras. Há de se considerar então que justamente aquelas e aqueles com 
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remuneração mais baixa e com pouco tempo de fábrica eram os que deixavam de buscar estes 

documentos. 

Pela limitação das fontes, não é possível chegar a uma conclusão muito concreta sobre 

a rotatividade real das operárias destas fábricas. Ao mesmo tempo em que as cadernetas 

indicam um ciclo de trabalho muito curto, de menos de um ano, Ivete trabalhou na Fábricas 

Fontana por oito anos. Maria Idalina não soube informar por quanto tempo foi empregada 

pela Leão Jr., mas afirma ter sido “por um bom tempo”. A maioria dos processos judiciais é 

de autoria de pessoas que trabalhavam por períodos curtos nas fábricas (dois anos ou menos), 

ou a data de saída não está especificada. Há um caso, porém, de autoria de três operárias que 

afirmam trabalhar na Leão Jr. já há 9 anos. O mais provável é que ambas as realidades 

coexistissem, e as operárias tivessem trajetórias diversas dentro das mesmas fábricas. Pelo 

que bibliografia aponta, entretanto, deveria ser no mínimo minoritário o número de mulheres 

que trabalhavam após o matrimônio.  

Para a alta rotatividade de empregados, há duas explicações que podem ser sugeridas, 

e que não são mutuamente excludentes. A primeira é que as próprias operárias optassem por 

deixar a fábrica, por diversas razões: má remuneração, más condições de trabalho, pouca 

perspectiva de aumento de salário, melhores oportunidades em outros estabelecimentos. Dois 

processos, um contra a Leão Jr. e outro contra a Fábricas Fontana, contém reclamações por 

parte das empregadas quanto à sobrecarga de trabalho resultante da redução de pessoal. A 

outra sugestão é de que as próprias empresas se desfaziam destes empregados quando estes 

não fossem mais "úteis”. Dos 15 processos contra a fábrica, oito tem como causa o aviso 

prévio ou a despedida injusta – destes oito, sete tem mulheres como autoras. Tanto Ivete 

quanto Maria Idalina trabalharam em outra fábrica após a Fábricas Fontana e a Leão Jr., Ivete 

na Bonatto & Cia. (indústria madeireira) e Maria Idalina na Todeschini (indústria 

alimentícia). Quando perguntei o por quê da mudança de um emprego ao outro, Maria Idalina 

diz “Não lembro. Acho que talvez fosse por ganhar mais. E era mais perto para a condução e 

tudo” (MARIA IDALINA). Na carteira profissional de Ivete, verifica-se que há um intervalo 

de cerca de dois meses entre um emprego e outro, o que poderia indicar que não foi uma 

transição planejada por Ivete. Por outro lado, ainda que de início o salário na Bonatto seja 

menor que o último salário na Fábricas Fontana (Cr$4 por hora e Cr$5,50, respectivamente), a 

anotação de saída da Bonatto acusa que seu salário final era de Cr$7 por hora – 

consideravelmente mais do que ela recebera em qualquer momento no empregador anterior.  
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 Se as operárias optavam por deixar as fábricas de erva-mate, a remuneração é 

um dos prováveis motivos. Ao que parece o trabalho no setor de embalagens não requeria 

qualquer qualificação, nem a sua execução dotava a trabalhadora de algum tipo de 

conhecimento que ela passava a dominar e, portanto, ter mais poder de barganha quanto ao 

valor de seu trabalho (como era o caso das tecelãs, por exemplo). Se a demanda da fábrica 

flutuava muito, o caráter transitório do trabalho diminuiria ainda essa capacidade 

reivindicatória. As fontes demonstram salários abaixo ou muito próximos do salário mínimo, 

salvo algumas exceções ao fim da década de 1940 e início de 1950 – época em que o salário 

mínimo ficara sem ajuste à inflação. Ivete só recebe a remuneração mínima na época do 

profundo desajuste (antes de 1951), ao fim do seu oitavo e último ano de trabalho na Fábricas 

Fontana, em 1952, quando recebia cerca de Cr$1232 mensais
39

 – neste ano o salário mínimo 

era de Cr$1200, valor que dobra no reajuste de 1954. No seu último ano de trabalho 

assalariado, 1955, já na Bonatto, sua remuneração equivale a apenas 65% do salário mínimo 

instituído para aquele ano. Nas listas de pagamento da Fábricas Fontana não é possível saber 

ao certo o montante final mensal, já que se referem a três semanas apenas. Porém, estimando 

que a semana faltante teria rendimentos equivalentes à media das outras semanas, nem mesmo 

o mais alto salário (dos homens) alcançaria o valor de 240 mil réis, que dali alguns meses 

seria instituído como mínimo
40

. 

Na Leão Jr., dois processos trabalhistas de 1958 tem como autoras operárias
41

 que 

recebiam a quantia de Cr$ 2700 mensais – neste ano o salário mínimo era de Cr$3800, no ano 

seguinte seria de Cr$6000. Os baixos salários, em alguns casos ilegais inclusive, são coerentes 

ao que traz a bibliografia sobre a remuneração do trabalho feminino no período. Ainda pairam 

algumas dúvidas quanto a estes valores, como a possibilidade de que parte da remuneração 

fosse informal, sem ser registradas em cadernetas previdenciárias, carteiras de trabalho e 

processos judiciais. Já se sabe que parte desta mão de obra era remunerada em regime misto 

de salário e empreitada – isso ainda subordinaria a obtenção do salário mínimo à 
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problematizações, quem sabe até inferir que se aprofundou o caráter supostamente auxiliar destas trabalhadoras. 
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produtividade do trabalho e consequentemente da demanda por ele, o que não faz desse 

cenário muito mais tolerável. Não foram encontrados processos por pagamentos abaixo do 

mínimo definido por lei – porém o número total
42

 de processos pode ser considerado baixo, o 

que pode estar atrelado tanto às dificuldades do arquivo já mencionadas, quanto aos efeitos da 

representação do trabalho da mulher na sua busca em fazer valer os direitos, e até mesmo em 

entendê-los como tais. Há ainda a possibilidade de perseguição ou constrangimento a esse 

tipo de recurso – de todos os processos, apenas um resulta em pagamento de indenização. Os 

demais na sua maioria resultam em desistência, resolvidos por acordo ou considerados 

improcedentes. 

Como colocado anteriormente, a maioria das reclamações registradas nos processos 

trabalhistas são referentes a demissões injustas e sem aviso prévio. A segunda maior 

ocorrência (com quatro processos) é contra suspensões consideradas indevidas. O processo 

que fornece mais detalhes quanto ao conflito descreve que a operária foi suspensa diversas 

vezes por entrar em conflito com o “maquinista impressor da máquina onde a reclamante 

desempenhava suas atividades”
43

, e em outra ocasião por ter desobedecido ao chefe de fábrica 

se negando a trabalhar com o chefe de máquina designado. A reclamada afirma que nas duas 

ocorrências a operária se recusou a assinar a ordem de suspensão, dizendo que preferia ser 

mandada embora a realizar a atividade junto ao chefe de máquina. Essa atitude talvez 

demonstre que, dada a rotatividade e baixa remuneração, o emprego na fábrica poderia ser 

considerado descartável pelas trabalhadoras. É curioso também que, mesmo após três 

ocorrências que resultaram em suspensão, a operária não foi demitida (no processo não há 

data de demissão). As condições de trabalho e a remuneração baixa poderiam ser ruins a 

ponto de dificultar o recrutamento de mão de obra. A terceira ocorrência de suspensão de 

Rosilda se dá quando ela é encontrada na “instalação sanitária” sem motivo, se ausentando 

por tempo demais de seu trabalho. 

A disciplina quanto ao horário, bem como a dificuldade em cumpri-lo, são motivo de 

reclamação de outro processo
44

, no qual as operárias reclamam da mudança do seu horário de 

entrada para as 5h da manhã. A Leão Jr. alega em audiência que provia transporte para as 

                                                             
42

 Foram analisados um total de 15 processos contra as duas fábricas, no recorte proposto pelo trabalho. Três 

deles tem autores homens. 
43

 Processo trabalhista. Autora Rosilda Camillo, Ré Fábricas Fontana. Sentença em 06/07/1962. Arquivo do 
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trabalhadoras. PERROT comenta que o turn over era muitas vezes uma forma de resistência, 

especialmente do operariado mais jovem, às regras excessivamente rígidas do trabalho nas 

fábricas
45

. Maria Idalina, quando se refere às dificuldades do trabalho na fábrica, menciona 

também a disciplina com horário: 

Não, cansativo não, porque tinha que cumprir os horários direitinho e trabalhar ali 

né, mostrar serviço. Não tinha folga de desligar máquina e sair né. (MARIA 

IDALINA) 

E se marcava vermelho no cartão, cartão que você marcava que horas você entrava e 

que horas que você saía né, no Leão também era assim, hora que entrava e saía. Se 

marcasse vermelho perdia o domingo. Porque a gente ganhava o domingo também 

né. Marcou vermelho, então você tinha que fazer de tudo pra não chegar atrasado. 

(MARIA IDALINA) 

Maria Idalina também se recorda de um grave acidente na fábrica, discutido no 

capítulo seguinte. Não é possível afirmar com certeza se o ocorrido se aconteceu na Leão Jr. 

ou na Todeschini. Não foram encontradas fontes descrevendo o trabalho nos engenhos como 

especialmente desgastante e perigoso à saúde, nem o contrário. Como qualquer trabalho 

profundamente repetitivo, com poucos intervalos e do qual se exige uma velocidade 

constante, é provável que se tratassem de ocupações que levassem as operárias à exaustão 

física. Cogita-se também que a erva-mate seria moída nesses engenhos, talvez também 

torrada, o que por sua poderia poluir o ar e prejudicar a saúde respiratória dos que 

trabalhavam ali.  

PENA afirma que, especialmente após os esforços em “racionalizar” a organização do 

trabalho no espaço fabril, o sexo do empregado era determinante para alocá-lo em tarefas 

específicas
46

. A autora aponta que nos Boletins do Ministério do Trabalho se recomenda 

atribuir às operárias funções mais leves e lentas que as dos homens, preferencialmente mais 

monótonas e que consistissem de repetição ou continuidade de outra ação. Sob a alegação de 

preservar a saúde das mulheres, estas orientações mantinham as mulheres nas funções mais 

baixas da hierarquia dos locais de trabalho, mas nem por isso exercendo trabalhos menos 

cansativos ou que requeressem menos atenção. Esta definição contempla o trabalho na seção 

de caixas: 

Eu encaixotava o Matte Leão né, era umas caixinhas assim (indica com as mãos 

uma caixa pequena, de cerca de 25 cm), a gente enchia de Matte Leão. Daí fechava, 
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botava numa correia e daí ia passando aquelas caixinhas. Esse era o meu serviço. 

(MARIA IDALINA) 

Ao menos na Leão Jr., a seção de embalagens tinha pelo menos dois setores, o 

segundo provavelmente destinado à selagem ou aplicação do rótulo:  

MV: Sua irmã trabalhava nesse setor também? 

MB: Não, era outra… 

D: Não lembra o que a tia fazia, mãe? 

MB: Não lembro, mas era um negócio de erva mesmo. Acho que talvez era, não me 

lembro bem, mas aquelas caixinhas que eu botava aqui assim, não só eu, várias 

pessoas, passava naquele outro setor e as outras pegavam e iam encaixotando 

noutros.  
MV: Ah então era um setor próximo do seu? 

MB: É, é. Eu lembro de colocar aquelas caixinhas tudo numa correia, e aquela 

correia ia levando. E a gente tinha que apurar, né! E daí acho que ela pegava no 

outro lado...talvez ela pusesse alguma coisa lá pra fechar, ne.
 47

 

 

Outra constante na bibliografia é que homens recebiam salários maiores que as 

mulheres, mesmo que em funções semelhantes – a justificativa para esta prática se sustentava 

na ideia de que o trabalho da mulher era suplementar ao do pai ou marido, o “chefe da 

família”. Várias outras injustiças advinham dessa concepção, como a ausência de certos 

direitos trabalhistas para as funcionárias, ou então a remuneração por produção e o regime 

intermitente de trabalho. Um operário da seção de caixas da Fábricas Fontana recebia, em 

1947, CR$ 3 a hora
48

. Já Ivete, recebia, no mesmo período, CR$2,50 a hora
49

 – sendo ele 

recém contratado, e ela funcionária da fábrica então há dois anos. Considerando alguns dados 

trazidos pela bibliografia, esta diferença de gênero entre as remunerações ainda era menor que 

em outros setores industriais da época. Em 1920 o salário da mulher adulta da indústria têxtil 

correspondia a 70,6% do salário do operário adulto – nas indústrias de alimentação, essa 

diferença era de 57,9%
50

. Porém, levemos em consideração também que, pelo que demonstra 

a lista de pagamentos e as entrevistas, eram poucos os homens empregados nessa seção – é 

mais provável que consista então em um homem recebendo menos que os outros operários, do 

que uma remuneração acima do normal para as operárias. 

 Outro dado relevante é que, em 1947, Ivete tinha dezesseis anos, enquanto seu colega, 

vinte. A discriminação etária se somava a de gênero, de forma que as meninas ocupavam os 

cargos mais baixos e de pior remuneração. O emprego de mulheres e crianças por vezes era 
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tido como uma forma de caridade, pois as manteriam longe dos vícios e do ócio
51

. Maria 

Idalina conta que, antes de trabalhar na Leão Jr., trabalhou numa fábrica de sacos de estopa 

onde as crianças eram colocadas para carregar os carretéis que abasteciam as máquinas, e que 

o pagamento era pífio. O trabalho não é visto como trabalho, mas como uma forma de evitar o 

ócio:  

Então eles colocavam as crianças, menina bem nova, carregando os carretel assim de 

fio, daqueles fios de fazer saco...então era só mesmo pra não ficar mesmo sem nada, 

sem fazer nada. Daí ganhava uns troquinho, aquele tempo né...era bem pertinho de 

casa.” (MARIA IDALINA). 

 Em outro momento, chega a associar a remuneração à idade quando pergunto se 

trabalhar na Leão Jr. era melhor do que na fábrica de sacos ou na Todeschini: “Não, era 

melhor né, já tinha mais idade e ganhava melhor” (MARIA IDALINA). 

SAFFIOTI relaciona as representações sobre a mulher como ser que pertence ao lar e 

família com as justificativas elaboradas para estas condições precárias de trabalho. Esse 

sistema de ideias e representações, supostamente alicerçado na defesa da harmonia familiar, 

da criação das crianças, e da ordem da sociedade como um todo, acaba por fazer das mulheres 

componentes vitais do exército industrial de reserva, junto também da população negra, sendo 

raça e gênero dois fatores convenientes para a discriminação e estratificação. São 

características desse contingente, atingido pelo desemprego estrutural, a alta rotatividade, a 

remuneração mais baixa e por produção, a ausência de qualificação (e obstáculos colocados 

para obtê-la), a falta de direitos trabalhistas, a suscetibilidade às flutuações de demanda e da 

economia, o baixo poder de barganha ou capacidade reivindicatória. Estas condições são 

justificadas num campo ideológico como resultantes da natureza das mulheres – ao mesmo 

tempo considerada falha demais para ser bem remunerada, mas útil o suficiente para ser 

empregada.   

Assim, na defesa de valores real ou supostamente mais altos, (...) faz-se a mais 

completa e racional utilização dos critérios irracionais, tais como a debilidade 

física, instabilidade emocional e pequena inteligência femininas, a fim de imprimir-

se ao trabalho da mulher o caráter de trabalho subsidiário e torna-lo o elemento 

constitutivo por excelência do enorme contingente humano diretamente 

marginalizado das funções produtivas.
52

 

Portanto, as representações ideológicas da mulher, e consequentemente do seu 

trabalho, são mecanismos para inibir o que seria a essência do posicionamento dos indivíduos 
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na escala produtiva, que é de natureza econômica. Fornecem a camuflagem necessária para 

amenizar tensões sociais geradas pela própria sociedade, e assim conseguem “resguardar sua 

estrutura de mudanças fatais para o modo de produção vigente ou aceleradoras da 

transformação intersestrutural”
53

.   

 

UM CONTINGENTE NEM TÃO HOMOGÊNEO 

 

 Apesar de haver semelhanças que possamos apontar nas experiências das 

trabalhadoras das duas fábricas, estas elaborações não devem levar à conclusão de que todas 

elas formavam um grupo homogêneo e indistinto. As fontes demonstram uma série destas 

diferenças.  

 A própria questão da rotatividade já foi mencionada – há registros de operárias que 

trabalharam nas fábricas por muitos anos, e outras que foram empregadas por poucos meses
54

. 

Maria Idalina conta que tivera também uma supervisora mulher, ou algo parecido: “a Dona 

Leocádia, que cuidava de nós” (MARIA IDALINA). Haveria então uma porção destas 

trabalhadoras que poderia galgar a hierarquia da fábrica até posições de chefia. E mesmo entre 

as operárias, havia uma diferença salarial, que talvez refletisse diferenças na própria 

organização do trabalho. Ivete recebe como salário inicial, em 1945, CR$2,30 a hora. Sete 

anos depois, outra operária recém-contratada recebe CR$2,50
55

 - neste intervalo, de 1945 a 

1952, o preço do arroz, por exemplo, subira de CR$ 4,50 para pelo menos CR$7,20
56

.  

 Estas discriminações certamente eram atravessadas pela faixa etária das trabalhadoras. 

As fontes indicam várias operárias menores de idade, tanto nas cadernetas do IAPI quanto nos 

processos judiciais – e é também o caso tanto de Ivete quanto de Maria Idalina. A bibliografia 

indica que a maioria das trabalhadoras deveria ser menor de idade e solteira – na década de 

1940 as mulheres eram 22% da mão de obra em atividades secundárias com idade maior ou 

igual a 18 anos, e 42,3% dos trabalhadores menores de idade
57

.  É bastante provável também 

que estas menores fossem recrutadas por meio da própria família, uma vez que a contratação 
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de famílias inteiras é algo recorrente nesse contexto, característica normalmente associada 

com um primeiro estágio da indústria. Nas listas de pagamento, se encontram alguns 

sobrenomes em comum. Maria Idalina conta que trabalhara junto da irmã na Leão Jr.  

 PENA discute como é de interesse da burguesia que a classe operária constituísse 

família
58

, uma vez que a família é a unidade onde se reproduz a força de trabalho, reprodução 

esta muito amparada no trabalho reprodutivo não remunerado das mulheres – ainda que o 

casamento significasse a retirada da operária de dentro da fábrica. A mão de obra destas 

continua sendo explorada de diversas outras formas, como a indústria doméstica e outros 

serviços. A bibliografia ainda assim registra um número de operárias casadas, mesmo que seja 

em número minoritário e, como aponta BOSCHILIA, estas estivessem apagadas do 

imaginário destes grupos
59

. Há ainda os trabalhos onde não há nenhuma mulher casada 

trabalhando na fábrica
60

. Nas fontes pesquisadas, há a ocorrência de três empregadas casadas, 

porém são casos que talvez suscitassem desagrado por parte da fábrica. A primeira delas
61

 

processa a Fábricas Fontana por não pagar o auxílio maternidade e no momento que dá início 

ao processo, já não é mais empregada pela fábrica, e a segunda
62

 por aviso prévio, décimo 

terceiro salário e diferença salarial. A terceira
63

, uma escriturária, contesta uma suspensão 

aplicada por não cumprir as ordens corretamente. Ela alega que após dez anos de trabalho na 

fábrica, passam a tratá-la com “reserva e rigor excessivo”, e reduzir o quadro de funcionários 

de forma a sobrecarregá-la. Ainda que seja característica desta fonte ser justamente a 

documentação do conflito entre empregador e empregado, é possível indagar se nestes três 

casos os conflitos desenrolaram a partir do matrimônio e da maternidade destas trabalhadoras. 

 Este terceiro caso mencionado vale ser mencionado por mais uma característica, que é 

que se trata de uma trabalhadora qualificada e que ocupava um cargo de certa confiança, junto 

às finanças da fábrica. Essa diferenciação se reflete no seu salário, quase dez vezes o valor do 
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salário inicial de uma operária na mesma época, e compondo a absoluta minoria de 1,2% das 

mulheres (em empregos considerados “outras atividades”) que recebiam mais de Cr$20 000 

mensais
64

. A ausência de qualificação na mão de obra feminina é considerado por SAFFIOTI 

como um dos requisitos para preservar o equilíbrio da sociedade cuja estrutura econômica 

restringe a mão de obra em proporção aos outros fatores de produção.
65

 A elaboração coaduna 

com o que traz PENA
66

 sobre o ensino profissionalizante: o ingresso das mulheres chegava a 

ser vetado em estatuto, alegando que sua sanidade mental seria prejudicada com o ensino. Nas 

exceções em que ingressam, o fazem para aprender sobre tarefas tradicionalmente domésticas. 

O caso de Nair, portanto, a situa no que parece ser uma rara exceção às mulheres de sua 

época.  
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3. SUAS NARRATIVAS  

  

 Apesar de possibilitarem todas as questões colocadas no capítulo anterior, as fontes 

administrativas da fábrica e os processos judiciais possuem uma limitação incontornável neles 

mesmos que são os sujeitos envolvidos em sua produção e mesmo na sua manutenção. Ainda 

que se refiram aos sujeitos históricos escolhidos para o trabalho, não foram produzidos por 

elas e logo não carregam suas perspectivas, experiências e narrativas.  

 A história oral, não sem causar certa polêmica, abre portas para a entrada das 

narrativas das pessoas comuns, das mulheres e inúmeros outros grupos cujas vozes são 

tradicionalmente silenciadas da história e, se preservadas, o eram em outros espaços de 

memória tais como o contar de histórias na família, as lendas, etc. Outros tipos de fontes já 

não comportem a ideia de que os historiadores consultam estes documentos para ter um 

acesso direto ao passado, um resgate da verdade objetiva e intacta. Já há algum tempo a 

historiografia considera a impressão das subjetividades dos diversos agentes envolvidos na 

produção, armazenamento e análise das fontes. Entretanto, parte dos desconfortos e recusas à 

história oral tem origem na possibilidade do narrador estar “mentindo” na entrevista, uma vez 

que não haveria documentos “comprovando” aquelas informações e, então, esta narrativa 

poderia ser no máximo ilustrativa, ou algo para a curiosidade ou ficção, sendo incapaz de ser 

dotada de rigor científico e histórico.  Mesmo que muito se tenha elaborado sobre essa 

questão, e inúmeros trabalhos tenham demonstrado de maneira prática a possibilidade de 

superação desta, é uma hesitação que ainda surge em pesquisas desse tipo. Da mesma forma 

como foi discutido no capítulo anterior no que referia à fragmentação ou dispersão das fontes, 

na história oral também há uma complexidade própria do tipo de documento. Dispensar essas 

fontes pela metodologia que elas demandam seria, automaticamente, desistir de centrar nos 

sujeitos escolhidos. Tomar estes desafios nas mãos é, portanto, parte do esforço de pluralizar 

os sujeitos históricos, tirando da marginalidade aquelas e aqueles lá colocados pela sua 

condição subordinada na economia e nas relações de gênero.  

 É com o apoio teórico de HALBWACHS que trabalhamos a alocamos as narrativas 

das entrevistadas dentro de um do contexto histórico trabalhado até o momento. Este teórico é 

considerado o principal responsável por inaugurar estudos sobre a memória nas ciências 

sociais, estudos até então normalmente encontrados apenas na filosofia e na psicologia. 

HALBWACHS desenvolveu a categoria de memória coletiva: ou seja, a memória não possui 
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apenas um aspecto individual, mas também um vínculo essencial com os grupos sociais que 

esse indivíduo compõe. As memórias de uma pessoa não podem pertencer apenas a ela 

mesma porque toda lembrança está envolvida em uma malha de relações sociais. A memória 

individual (que HALBWACHS de forma alguma descarta, apenas contraria seu caráter total) 

é então a perspectiva do indivíduo dentro dos grupos sociais que compõe, incluindo as 

relações entre esses grupos. Logo, mesmo que as entrevistas realizadas para esta pesquisa não 

constituam uma cobertura quantitativa do grupo, sua quantidade não desautoriza que estas 

narrativas componham o estudo, uma vez que carregam em si a memória coletiva das 

operárias destas fábricas.  

 HALBWACHS também elabora sobre a problemática colocada anteriormente. 

Sabemos que raramente uma mesma história é contada duas vezes exatamente da mesma 

forma. Para ele, a memória se trata de um processo de reconstrução – toda vez que esse 

processo se dá, empresta dados de outras reconstruções feitas em outros momentos e procura 

estar em consonância com a memória dos outros componentes do grupo social. Não se trata 

então de um passado “morto” e imutável a ser reacessado, mas um processo que o recria de 

novo e de novo, sem fim e suscetível aos interesses do presente, às relações que o indivíduo 

criou, abandonou, etc. Por isso há mesmo a alteração das imagens e dos acontecimentos, e não 

haveria como ser diferente.  

 A primeira entrevista realizada teve com narradoras Adivanir e Adelair, irmãs cujos 

pais, Ivete e Lourival, trabalharam na Fábricas Fontana e lá se conheceram. O caminho até 

elas foi um tanto tortuoso e incerto: a partir de sobrenomes pouco usuais encontrados na 

documentação, procurei por possíveis descendentes das operárias nas listas telefônicas e redes 

sociais. Mas foi por coincidência que cheguei até as irmãs: em uma das residências quem 

atendeu o telefone foi a filha de Adivanir, que ao ouvir o tema da pesquisa, lembrou que os 

avós trabalharam na fábrica. A avó, Ivete, falecera em 2013 – suas filhas, porém, aceitaram 

participar do projeto. Após esta experiência, pensando chamados mais amplos poderiam ser 

mais interessantes do que procurar pelos sobrenomes dos documentos, publiquei no Facebook 

sobre a pesquisa, em minha página pessoal e em grupos de antiguidades de Curitiba. Mais 

uma vez, foi por meio da neta de uma ex-operária que cheguei até a entrevista – Thaís, uma 

amiga da faculdade, lembrou que a avó, Maria Idalina, trabalhara na Leão Jr. Até esse 

momento a pesquisa pretendia contemplar apenas a Fábricas Fontana, pelo simples motivo da 

disponibilidade do acervo documental do IFPR. Uma vez que as duas fábricas apontavam ser 
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muito semelhantes, e diante da oportunidade de mais uma entrevista, optei por incluir a Leão 

Jr. Dedico esse espaço para descrever o contato com as narradoras porque todo o processo, 

nas duas entrevistas, aconteceu por meio de três gerações de mulheres: o contato inicial pelas 

netas; no primeiro caso, a narrativa da história de vida da mãe pelas duas filhas; no segundo 

caso, a facilitação do contato pelas filhas (agendar o dia e horário, endereço da residência, 

etc), e o acompanhamento de uma das filhas, Denise, durante a entrevista. Adivanir chegou a 

comentar que, tivesse eu por acaso conversado com seu filho, e não sua filha, a entrevista não 

teria acontecido já que o filho não lembraria ou talvez nem soubesse da relação dos avós com 

a Fábricas Fontana.  

Aqui cabe uma reflexão sobre a forma como as mulheres se relacionam com a 

memória, os espaços majoritariamente ou exclusivamente femininos onde essas 

rememorações são compartilhadas e atualizadas: podemos pensar nos chás da tarde, no 

momento de preparo da comida, nas visitas às “comadres”, nas tardes de domingo. A maneira 

das mulheres de compartilhar as lembranças, tantas vezes desprezadas como “minúcias”, 

“conversa à toa” ou “fofoca”
67

, vivifica e dá continuidade a estas experiências de vida que 

raramente ou nunca encontraram outro local de memória que as registrassem. Experiências 

estas que carregam a memória coletiva destes grupos, destas gerações e dos contextos 

históricos onde se desenrolaram – ou seja, não há nenhum motivo razoável para considerá-las 

menos valiosas, relevantes e dignas de olhares da história (institucionalizada nas 

universidades). 

As duas narrativas, apesar de terem em comum a experiência de vida de ex-operárias 

das fábricas de erva-mate nascidas na década de 1930
68

, possuem uma série de diferenças 

entre si que possibilitam algumas reflexões. A primeira delas, já sinalizada, é que a primeira 

teve como narradoras as filhas de Ivete, que não viveram elas mesmas as experiências que 

narraram – nem mesmo eram nascidas quando a mãe trabalhava na fábrica. Já na segunda 

entrevista, a própria ex-operária rememorou o período, com contribuições muito esporádicas 

da filha. A princípio pode parecer que naturalmente a segunda entrevista seria muito mais 

carregada de informações, uma vez que se trata de alguém que viveu diretamente essa 

experiência, enquanto a primeira ficasse permeada por lacunas (afinal, quantas pessoas 
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saberiam dar detalhes da vida de suas mães antes da maternidade?). Era essa a expectativa, de 

certa forma. Foi surpreendente que duas das suposições se contrariaram: Adivanir e Adelair 

tinham tanto para compartilhar quanto Maria Idalina. Havia lacunas em uma narrativa que não 

havia em outra, e vice-versa. Adivanir e Adelair não sabiam descrever muito bem em que 

setor a mãe trabalhava ou que função exercia (pressupomos aqui que era trabalhava no setor 

de embalagens), enquanto que Maria Idalina, por sua vez, tinha pouco a dizer sobre as 

relações sociais com outras trabalhadoras (dizia ter várias amizades, mas cujos nomes não 

lembra mais).  

Para tentar elaborar uma explicação para esses fenômenos, é necessário discorrer sobre 

outra diferença entre as duas experiências, e para compreendê-la se faz essencial o suporte 

teórico de HALBWACHS. Após se casar, Ivete continua morando relativamente perto da 

fábrica, no Capão da Imbuia, e próximo das amigas. O então marido ainda trabalharia na 

Fábricas Fontana por pelo menos cinco anos após o casamento. A proximidade geográfica 

pode estar diretamente relacionada ao convívio com as amigas da época da fábrica mesmo 

após o casamento, indo até a idade avançada (e talvez a permanência do marido na fábrica 

tenha influenciado nisso também). Os laços de amizade permanecem fortes até o fim da vida: 

MV: E vocês lembram deles contarem sobre quem trabalhava com eles? 

Vocês falaram que eles mantiveram laços de amizade, mesmo depois da… 

AL: Da mãe, né. As amigas da mãe. Do pai não, né.  

DL: É...eram os mesmos amigos.  

AL: É, eram os mesmos. Mas ela era mais, ela já tinha mais amigas... 

DL: Até pouco tempo, eu não sei onde eu pus, eu não joguei fora, eu 

guardei, guardei não lembro onde, tinha a lista de casamento, de presentes deles. 

Dos amigos que deram os presentes.  

AL: É, sempre teve muito contato com as amigas da minha mãe que 

trabalhavam lá, até há poucos anos atrás aí a gente tinha contato com elas. Elas já 

estavam com idade já e minha mãe visitava elas, elas visitavam minha mãe. Depois 

de muito tempo.  

MV: E essas amigas eram todas mulheres, ou…? 

AL: Mulheres. Todas mulheres.  

MV: Vocês lembram nome, se moravam aqui no bairro também? 

AL: A gente tinha contato com a Dirce e com a Nadir. A Dirce morava aqui 

no Alto da XV, e a Nadir morava acho que no Uberaba.  

DL: Não, a Nadir morava aqui atrás, perto do Mufatto ali… 

AL: Acho que era morava no Conjunto Solar né.  
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IM: No Bacacheri? 

AL: É, isso. Essas duas a gente tinha contato. Até elas falecerem. A Dirce, 

inclusive, a gente foi visitar ela, eu levei minha mãe… 

DL: Ela pediu, né.  

AL: Ela pediu para ver minha mãe. Antes de falecer. Imagina a amizade 

que elas tinham. Daí a gente levou minha mãe lá, eu fui com minha mãe até na casa 

dela, e logo ela faleceu. 

DL: Eu não consigo lembrar o sobrenome dela.  

AL: É, a gente não lembra. A gente lembra que até há pouco tempo o filho 

dela morava ali ainda, na mesma casa. Na Marechal né, entre a Marechal e a XV.
69

 

 

Ivete e as amigas que conhecera na fábrica se encontravam recorrentemente durante 

boa parte senão toda a vida.  HALBWACHS comenta que os grupos sociais são de vital 

importância para que as lembranças individuais sejam atualizadas, complementadas e 

vivificadas, pois são confrontadas com os outros membros do grupo. Esse fenômeno é 

perceptível até mesmo na entrevista, quando Adelair e Adivanir complementam e corrigem 

uma à outra. É possível concluir, portanto, que o convívio de Ivete com as antigas colegas 

durante a vida de casada e a participação das filhas nesse convívio manteve em permanente 

reconstrução estas lembranças. Há também o amparo das várias fotografias da época – 

fotografar cenas da fábrica, comemorações e passeios com as amigas e amigos parecia ser 

uma prática do casal mesmo antes do casamento. É notável o número de fotografias 

relacionadas a Fábricas Fontana no álbum, bem como a separação de gênero: há fotografias 

apenas das moças ou apenas dos homens (ANEXOS 3 A 7).   

Maria Idalina, por outro lado, se muda para São José dos Pinhais após o casamento. Se 

hoje esta cidade tem uma integração ainda falha com Curitiba, com poucos ônibus integrados 

entre as duas cidades, no período o acesso até a capital era ainda mais difícil. Somado à carga 

de trabalho derivada da maternidade, a distância seria um grande obstáculo para manter a 

convivência com as amigas da fábrica. Outros motivos para o afastamento podem ser 

considerados, como a pressão social e familiar para que a mulher não saísse desacompanhada, 

muito menos percorresse longos trechos sozinha, a obrigação de estar em casa na hora de 

chegada do marido, etc. Segundo HALBWACHS, desvincular-se do grupo social tem 

impactos diretos na reconstrução das lembranças: 

                                                             
69

 AL: Adelair, DL: Adivanir, MV: Maria Victória, IM: Isabela Brasil (também pesquisadora da UFPR, 

realizando a entrevista conjuntamente em razão do trabalho à disciplina optativa de História Oral) 
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Não basta reconstituir pedaço por pedaço a imagem de um acontecimento passado 

para obter uma lembrança. É preciso que esta reconstituição funcione a partir de 

dados ou de noções comuns que estejam em nosso espírito e também no dos outros, 

porque elas estão sempre passando destes para aqueles e vice-versa, o que será 

possível se somente tiverem feito e continuarem fazendo parte de uma mesma 

sociedade, de um mesmo grupo.
70

 

Eu tinha amizade mas não me lembro nem o nome. Também, estou com quase 

oitenta anos né. Oitenta já posso dizer.(...) 

Sempre paravam de trabalhar porque naquele tempo não queriam que as mulheres 

trabalhassem né. Nossa, mulher casou, é para cuidar da casa. Então saíam para casar, 

e daí a gente também já não se via mais né. Cada uma cuidava lá da sua família, e a 

gente foi...Hoje em dia não tem nem uma amiga que a gente se lembre (...) 

Pois é, passa os anos a gente vai esquecendo. Depois casa, tem os filhos, já fica 

cuidando dos filhos e vai passando. (MARIA IDALINA) 

 

 

 Mesmo sem o convívio do qual desfrutava Ivete, Maria Idalina seguiu rememorando o 

trabalho na fábrica ao longo da vida, se não com outras ex-operárias, ao menos com outras 

pessoas da família. A filha de Maria Idalina que acompanhava a entrevista conhecia vários 

detalhes destas experiências. Há uma ocorrência em especial, que parece ter passado por 

vários processos de rememoração devido ao trauma que provocou: 

 

MB: Não, aquele tempo não. O que eu me lembro bem foi um rapazinho que 

trabalhava perto de mim assim… 

D: Esse ela nunca esquece!  

MB: Esse eu nunca vou esquecer. Veja, nunca esqueci mesmo. Era um sábado, ele 

limpava as máquinas, tirava o pó com aqueles espanador. E ele passou o espanador 

com a máquina ligada, aquelas serras, cortou todinho os dedos. Caiu tudo assim nos 

meus pés, os dedos dele. Anésio, nome dele, como que isso não me esqueci? Meu 

Deus, daí foi aquela correria, botaram os dedos dele numa caixinha. Já veio lá o 

nosso gerente, era o Seu Aquiles, ele também não me esqueci, me lembro até da 

feição ele. Daí levaram para o hospital, enrolaram o braço dele com uma toalha de 

banho que eles tinham lá. Mas não deu para salvar nenhum dedo. Ficou só com o 

toquinho da mão. 

MV: Ele continuou trabalhando depois disso? 

MB: Não, daí acho que indenizaram ele, não sei. Não tinha jeito né, ficou tempo 

com aquela luta, nossa. Esse eu não me esqueço, nunca me esqueci.  

MV: Deve ter sido um trauma, né. 

MB: Meu deus do céu, me lembro até que ficou tudinho branco os toquinho dos 

dedos sabe, a mão dele assim ficou branca. Você vê, que coisa, aquilo não me 

esqueço.
71

 

 

  

Talvez a questão do pertencimento prolongado ao grupo social explique uma sutil 

diferença na forma de rememorar das duas entrevistas. Adivanir e Adelair lembram com certo 

carinho e nostalgia da vida da mãe antes do casamento. “Nós já montamos esse albúm 
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trezentas mil vezes, sabe.”
72

 (ADELAIR). Já Maria Idalina narra essa fase da vida como a 

mais dura de todas, de “muita luta”, e por vezes fica frustrada diante do esquecimento. Há 

outras duas explicações: a que já foi colocada, da diferença entre uma narradora que esteve 

presente de forma material e sensível na lembrança (e que, portanto experimentou 

pessoalmente a dureza do trabalho), e daquelas que evocam essas lembranças da memória 

coletiva.  Outra é que a existência social de Maria Idalina e Ivete no período anterior ao 

casamento tem semelhanças, mas também diferenças. Ivete perde a mãe muito cedo, aos 11 

anos, e é criada pelos tios – talvez viesse dessa configuração familiar uma pressão para que a 

moça “ajudasse” no sustento da casa. Maria Idalina perde o pai quando é criança, e sua mãe 

precisa sustentar a si mesma e aos filhos sozinha, sem citar o amparo de qualquer outro 

familiar. Idalina e os irmãos começam a trabalhar pelo que parece ser praticamente uma 

questão de sobrevivência, para que a família pudesse arcar com os custos mínimos para viver. 

Maria Idalina conta que as crianças chegavam a receber doação de roupas das senhoras para 

quem a mãe prestava serviços de lavadeira. Enquanto que Ivete, apesar de que deveria 

precisar contribuir nas finanças de casa, aparentemente conseguia destinar parte de sua 

remuneração para seus interesses pessoais – frequentava bailes, carnavais, viajava com as 

amigas (ANEXOS 3 A 7). Faria sentido que Ivete falasse dessa época de relativa 

independência financeira e vida social animada com saudosismo. Ainda que Maria Idalina e 

Ivete tenham ocupado funções semelhantes nas fábricas e até recebido salários semelhantes, 

suas realidades apresentam diferenças.  

Entre as operárias entrevistadas por BOSCHILIA, especialmente as luso-brasileiras, o 

trabalho na fábrica era frequentemente descrito como um martírio, do qual o casamento as 

livrara
73

. Haveria também as que negam qualquer identidade com o trabalho na fábrica e não 

compreendem o porquê das perguntas sobre a experiência, e aquelas que tem uma narrativa 

épica sobre o período. Apesar de não descrever o casamento como um alívio, Maria Idalina 

compartilha associa o trabalho à dureza quase sempre, e a narrativa sobre o período tem seus 

momentos de esquiva. Já a narrativa de Adivanir e Adelair poderia ser considerada quase 

épica: 

 

MV: E como seus pais falavam do trabalho na fábrica? Se gostavam, como eram as 

condições… 

AL: Ah a minha mãe adorava. Para a época acho que era uma condição boa, dentro 

das normas trabalhistas. Eu acho que era uma fábrica bem correta. Nunca 
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reclamaram, nunca falaram mal da fábrica. Minha mãe adorava. Sempre falaram 

bem.  

DL: Tipo trabalho escravo? Não tinha, nem assédio moral. Nunca falaram nada.  

AL: Ela adorava né, nossa. As amigas dela, a fábrica, tudo. 

 

Outra consonância com a pesquisa de BOSCHILIA é que em ambas as entrevistas, as 

narradoras afirmam que as mulheres na época não poderiam se casar, mas também contam de 

sobre uma irmã (de Maria Idalina) e uma tia (irmã de Ivete) que seguiram trabalhando mesmo 

após o casamento. Para BOSCHILIA
74

, isso se justifica porque no imaginário não se concebia 

a conciliação do trabalho assalariado e da maternidade, ainda que isso acontecesse em alguns 

casos. As narradoras colocam a impossibilidade de casar e trabalhar na fábrica tanto como 

uma questão material da maternidade, quanto uma proibição (do marido ou da sociedade): 

 

AL: Mulher casava e parava de trabalhar, ou não trabalhava né? Cuidar do filho, que 

antigamente não tinha creche. 

 DL: Não tinha... 

AL: Tinha que a mãe cuidar mesmo né. 

DL: Acho que é por isso mesmo né. 

AL: É, porque por ela tinha continuado. Deixou de trabalhar por causa dos filhos 

mesmo, por causa da condição né. 

DL: É, essa minha tia que trabalhou até se aposentar falava “que parar de trabalhar?! 

Porque mulher tem que trabalhar!”. [risos] 
 

MV: Então quando a senhora casou... 

MB: Ah, não deixava trabalhar, né. 

MV: Ah, não deixava?  

MB: Não, mulher naquele tempo não trabalhava. Tinha que cuidar da casa, dos 

filhos.  

 

 Ainda na pesquisa da BOSCHILIA, o casamento e a maternidade eram buscados por 

todas elas como seu projeto de vida. Na narrativa de Adivanir e Adelair, entretanto, aparece a 

ideia de que Ivete não “queria” casar, ou ao menos não queria casar naquele momento, ou 

com aquele homem. 

MV: E vocês contaram que seus pais se conheceram lá. Eles contavam essa história, 

como que foi? 

AL: Contavam, se conheceram lá, e namoraram… 

DL: Minha mãe é um pouquinho mais velha do que ele, acho que uns três anos mais 

velha. Ela contava que ela não queria namorar ele porque ele era muito 

novinho…[risos] ela já era mais velha, né. Se conheceram lá, ele era apaixonado por 

ela. Daí casaram [risos].  

MV: Quantos anos ela tinha quando casou? 

DL: Ela tinha 23… 

AL: 23 acho. E ele era novinho, e ela não queria porque ele era bem mais novo do 

que ela. Ele tinha 21, acho que ela tinha 24.  
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MV: E as irmãs dela casaram mais novas do que ela casou será? 

DL: Ah, acho que sim. Porque eles falavam que ela tinha que casar, porque ela 

estava já com 24 anos e ela não queria casar. Ela era meio independente… 

AL: Ela era bem independente, para a época! [risos da DL] Ela queria trabalhar 

fora, ela tinha a vida dela, não queria casar cedo, ela já era bem moderna para a 

época. Bem, bem...Bem bacana… 

 Há algumas indagações que podem ser levantadas a partir dessa narrativa sobre o 

casamento, com o cuidado de não apagar os sujeitos envolvidos, não menosprezar suas 

trajetórias e nem desautorizar suas vozes. É interessante pensar que, se o período anterior ao 

casamento era uma época de liberdade e desenvolvimento pessoal ímpar para as moças 

daquela época, essa postura diante do casamento não é tão estranha, ainda que alheia às 

concepções da época.  

Existe, nessa entrevista, a diferença geracional comparando com as entrevistas 

realizadas diretamente com as ex-operárias (como a entrevista com Maria Idalina e as 

realizadas por BOSCHILIA). Se as lembranças estão em permanente reconstrução, quando 

estas são rememoradas por uma geração cuja visão sobre a instituição como do casamento 

sofreu transformações comparando com a geração de seus pais, essas lembranças serão 

trabalhadas a partir desse outro olhar. Na narrativa de Adivanir e Adelair, as irmãs expressam 

uma admiração, uma opinião positiva pela vontade da mãe em não se casar ou não se casar 

tão cedo. O mesmo comportamento, aos olhos de alguém da mesma geração de Ivete, 

provavelmente suscitaria outra reação. Outra questão a se considerar é a interferência da 

pesquisa e da pesquisadora nas respostas das narradoras. A motivação apresentada para a 

entrevista era, como não poderia ser diferente, uma pesquisa sobre as trabalhadoras destas 

indústrias e, ainda que perguntas sobre o pai fossem feitas aqui e ali, o roteiro de entrevista 

era claramente voltado à experiência da mãe. O próprio recorte da pesquisa já pode ter 

motivado reflexões e orientado as perguntas – o que não é considerado um erro propriamente, 

ainda que haja sim a preocupação em formular perguntas que não criem a expectativa de uma 

resposta específica. Só é equivocada a ideia de que informar o recorte, por exemplo, teria 

“maculado” uma memória “intacta”. Influenciada por esses questionamentos ou por outros, a 

memória sempre “volta” reconstruída, se comportando mais um movimento contínuo do que 

um depósito de informações.  

 

 



39 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Em mais de um momento deste trabalho foram colocadas algumas das dificuldades e 

incertezas que permeiam o estudo com as fontes escolhidas. A fragmentação dos documentos 

do acervo administrativo da fábrica demandou muito apoio da bibliografia e especialmente da 

orientação, e exigiu que as fontes fossem lidas e relidas diversas vezes, uma série de 

indagações elaboradas – algumas descartadas, outras aqui expostas. O processo de análise 

desses documentos foi, para além das hipóteses levantadas, uma experiência de crescimento 

pessoal, uma lição de paciência e de verificação na prática do que indicavam os textos 

teóricos. As fontes orais não pediram menos paciência e obstinação, trazendo elas também um 

ensinamento que vai para além do tema. A experiência demonstrou que certos sujeitos foram 

e ainda são considerados “impossíveis” de estudar sem motivos reais para tal. Para a 

ampliação dos sujeitos históricos é necessário que sigamos no caminho de explorar olhares e 

metodologias fora do tradicional. Muitos desses obstáculos estão colocados mais pelas nossas 

acomodações, preconceitos e hesitações do que por limitações intrínsecas às fontes.  

 A emblemática indústria da erva-mate paranaense, ao que indicam as fontes, produziu 

suas riquezas a partir de uma mão de obra majoritariamente feminina e jovem (quando não 

infantil), valendo-se do discurso de subalternização da natureza feminina para explorá-las por 

salários menores que os dos homens, algumas vezes abaixo do salário mínimo legal (mesmo a 

medida sendo considerada até lucrativa para os patrões
75

) e em quase a totalidade dos casos 

abaixo do necessário para a subsistência. A utilização do trabalho das mulheres garantia à 

fábrica uma maior taxa de lucros, uma vez que recebiam salários menores (sem ser limitadas 

em saúde ou em moral como afirmava o discurso bem caracterizado por SAFFIOTI como 

irracional) e eram recrutadas e demitidas na medida em que a fábrica precisasse – transferindo 

assim o ônus da flutuação da demanda à parte mais frágil envolvida, as trabalhadoras e os 

trabalhadores. Estas e estes que arcavam com boa parte desses custos da variação da demanda 

eram os que, muito provavelmente, sofriam o impacto das baixas demandas na queda da sua 

qualidade de vida e de suas famílias. Flutuações estas que possivelmente estavam associadas 

ao protecionismo econômico fadado ao fracasso e criticado por COSTA, cujas ideias estão 

sintetizadas no primeiro capítulo.  
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O regime intermitente de trabalho analisado na pesquisa não parece distante, mas algo 

muito latente ao presente. Desde então esse tipo de trabalho nunca foi totalmente extinto, 

porém, após a reforma trabalhista aprovada em 2017 nem mesmo é constrangido ou proibido 

pela lei. Se no período aqui estudado a justificativa frequente para tal prática era de que o 

trabalho das mulheres não era necessário nem merecedor de remuneração maior, ou 

simplesmente não era entendido como trabalho, hoje as camuflagens de preferência são as da 

“modernização” do regime de trabalho e um suposto incentivo à economia para gerar mais 

empregos. Outra constante é que os grupos a compor esse exército industrial de reserva 

seguem sendo aqueles marginalizados pelo seu gênero, raça e orientação sexual.  

Nas reflexões possibilitadas pelo trabalho com a história oral, algumas destas também 

se expandam para além do tema aqui proposto. Os efeitos entre o pertencimento ao grupo 

social e o abandono neste na vivificação das lembranças demonstra como o desaparecer de 

um grupo social (ainda que seus membros estejam vivos e atuantes, porém apartados) é 

também o desaparecimento de sua memória coletiva e, portanto, o desaparecimento de parte 

considerável de sua história. O grupo aqui tratado é o das operárias da erva-mate, mas quantos 

outros deixam de conviver devido à distância geográfica (que às vezes pode nem ser tão 

grande, mas é agravada pela precariedade e pelo alto custo do transporte), devido à sobrecarga 

do trabalho reprodutivo, às longas jornadas de trabalho assalariado, aos refúgios e migrações, 

dentre outros. O fim do pertencimento a estes grupos e o abalo à sua memória coletiva, com o 

passar dos anos, afasta tanto o indivíduo destas lembranças estas podem se tornar estranhas 

para a mesma pessoa que as viveu diretamente.   

Por fim, não poderia deixar de mencionar o que significou a viagem aos dias de 

juventude de Ivete – viagem esta guiada pela narrativa das filhas, mas não menos propícia a 

reflexões por isso. Contradizendo em parte o senso comum da época, Ivete parece ter 

guardado um carinho especial por este período da vida, entre infância e maternidade, quando 

desfrutou de uma relativa liberdade econômica
76

, que resultou na liberdade para desenvolver 

vida social além da família. Em um cenário em que a marcha da vida das mulheres acelera 

rápido da subordinação ao pai à subordinação ao marido, Ivete parece ter encontrado um 

intervalo feliz, com passeios e festas, onde criou amizades que durariam a vida toda. O 

desprendimento para poder se dedicar às amizades e ao lazer nos parecem na maioria das 
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vezes uma condição “dada”, garantida. Tanto ao se debruçar para o passado, quanto para o 

presente, notamos como essa condição tantas vezes é privilégio de algumas poucas. 
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ANEXOS 

 

1. LISTA DE PAGAMENTOS – SEÇÃO AUXILIAR. ACERVO DO IFPR. 

  

Nome  05/02-10/02 19/02-24/02 25/02-02/03 Total 

Fortunato Tulio 25000 61700 50500 137200 

João Leandro  25200 49900 44300 119400 

Thereza Sarte 31500 29000 38600 99100 

Silvia Bueno  19200 14800 16500 50500 

Maria Clara 31500 29000 33500 94000 

Antonia Bueno  19200 57500 31500 108200 

Guilhermina 

Kosloska 

26200 42400   68600 

Dolores Gusso 26200 42500 64700 133400 

Francisca Rodrigues 14200     14200 

Pedrina Cordeiro  16600 24100 21000 61700 

Julieta Lovizatto 16600 23300 21000 60900 

Carolina Costa  16600 20200 17500 54300 

Nair Natal  5300 17300 11200 33800 

Maria Lopes 5300 16600 15000 36900 

Haidé Lourde 

Vicentina 

9700 15000 15000 39700 

Elisa Bueno 19200 21300 28500 69000 

Malvina Souza   14000   14000 

Evany Cardoso   17500 13500 31000 

Iolanda Cabral   18400 16500 34900 

Leonor Bazza   20000 16500 36500 

Malvina Santos     16500   

Leonice Bazza     6200   

 

2. CADERNETA DE CONTRIBUIÇÃO AO IAPI – Carmelia Pereira dos Santos 

(em CR$). ACERVO DO IFPR. 

  

fev/52 640 

mar/52 791 

abr/52 822 

ago/52 952,9 

nov/52 877 

dez/52 877 

jan/53 1053 

fev/53 804,5 

mar/53 1015,5 
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abr/53 896 

 

3. FOTOGRAFIA: IVETE E AMIGA NA FÁBRICAS FONTANA. ACERVO DA 

FAMÍLIA. 
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4. FOTOGRAFIA: OPERÁRIAS NÃO IDENTIFICADAS NA FÁBRICAS 

FONTANA. ACERVO DA FAMÍLIA DE IVETE. 
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5. FOTOGRAFIA: IVETE E AMIGAS EM BAILE DE CARNAVAL. ACERVO 

DA FAMÍLIA.  
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6. FOTOGRAFIAS DIVERSAS IVETE E AMIGAS. ACERVO DA FAMÍLIA.  
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7. FOTOGRAFIA: IVETE NA FÁBRICAS FONTANA, TRAJANDO 

UNIFORME/MACACÃO. 1952. ACERVO DA FAMÍLIA. 

  

 
 

8. FOTOGRAFIA: ANIVERSÁRIO FONTANA. 26/07/52. ACERVO DA 

FAMÍLIA DE IVETE. 
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9. FOTOGRAFIA: TRABALHADORES, POSSIVELMENTE DA LITOGRAFIA, 

NO PÁTIO DA FÁBRICAS FONTANA. ACERVO DA FAMÍLIA DE IVETE.  

 


