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[...] Nas primeiras décadas do século XX, no Brasil, grande parte do proletariado
é constituído por mulheres e crianças. [...] Apesar das muitas greves e
mobilizações políticas que realizaram contra a exploração do trabalho nos
estabelecimentos fabris entre 1890 e 1930, as operárias foram, na grande
maioria das vezes, descritas como “mocinhas infelizes e frágeis”. Apareciam
desprotegidas e emocionalmente vulneráveis aos olhos da sociedade, e por isso
podiam ser presas da ambição masculina.
[...] Italianas, espanholas, portuguesas, alemãs, romenas, polonesas, húngaras,
lituanas, sírias, judias, a grande maioria das operárias das primeiras fábricas
instaladas no país fazia parte da imigração europeia. [...] Desde meados do
século XIX, o governo brasileiro procurou atrair milhares de imigrantes europeus
para trabalhar tanto na lavoura, nas fazendas de café, quanto nas fábricas que
surgiam nas cidades, substituindo a mão de obra escrava, especialmente depois
da promulgação da Lei do Ventre Livre e da Abolição dos Escravos. [...] Sabemos,
entretanto, que era significativo o número de mulheres e crianças imigrantes e
que essa força de trabalho, abundante e barata, era maioria em nossas
primeiras fábricas. De acordo com o censo, em 1890, existiam no Brasil 119.581
mulheres estrangeiras contra 231.731 homens.
[...] As barreiras enfrentadas pelas mulheres para participar do mundo dos
negócios eram sempre muito grandes, independentemente da classe social a
que pertencessem. Da variação salarial à intimidação física, da desqualificação
intelectual ao assédio sexual, elas tiveram sempre de lutar contra inúmeros
obstáculos para ingressar em um campo definido – pelos homens – como
“naturalmente masculino”. Esses obstáculos não se limitavam ao processo de
produção; começavam pela própria hostilidade com que o trabalho feminino
fora do lar era tratado no interior da família. Os pais desejavam que as filhas
encontrassem um “bom partido” para casar e assegurar o futuro, e isso batia de
frente com as aspirações de trabalhar fora e obter êxito em suas profissões.
[...] A rotina de trabalho nas fábricas era muito pesada, variando de 10 a 14
horas diárias, e estava sob a supervisão dos contramestres e outros patrões. Em
geral, na divisão do trabalho, as mulheres ficavam com as tarefas menos
especializadas e mal remuneradas; os cargos de direção e de concepção, como
os de mestre, contramestre e assistente, cabiam aos homens. Sem uma
legislação trabalhista que pudesse proteger o trabalho feminino, as reclamações
das operárias contra as péssimas condições de trabalho, contra a falta de
higiene nas fábricas, contra o controle disciplinar e contra o assédio sexual
encontram espaço na imprensa operária.

[...] As anarquistas e socialistas procuraram organizar as trabalhadoras, nas
primeiras décadas do século, convocando-as para as assembleias sindicais ou
para discutir os problemas femininos dentro dos sindicatos e comitês a que
pertenciam. Desde o começo da industrialização, elas escreveram inúmeros
artigos na imprensa operária, apontando os problemas enfrentados pelas
trabalhadoras na produção e na vida social, as péssimas condições de trabalho e
de higiene nas fábricas ou nas habitações coletivas e a inexistência de direitos
sociais e políticos para as mulheres.
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