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Meninas nos mundos do trabalho: um breve olhar através da imprensa manauara 

(1890-1920) 

ALBA BARBOSA PESSOA
1
 

(UFPA/UFAM) 

RESUMO 

Nos anos derradeiros do século XIX e nas duas primeiras décadas do século XX, 

a força de trabalho das crianças se fazia presente nos diversos cantos da cidade de 

Manaus. Exercendo atividades que hoje nos parecem incompatíveis com seu sexo e 

idade, pequenas trabalhadoras realizavam duras tarefas em longas jornadas de trabalho. 

Identificar e refletir sobre o lugar ocupado pelas meninas nos mundos do trabalho na 

cidade de Manaus, suas condições de trabalho e suas formas de resistência é a proposta 

desse artigo. 

ABSTRACT 

In the end of the nineteenth century and two first decades of the twenty century, 

children´s workers had presents at many places of Manaus city. Little girls acted in hard 

activities in diary long journeys of work. They were presents in many activities that 

nowadays we consider incompatibles with your gender and age. Identify and analyze 

the places occupied by little girls in the worlds of work at Manaus city is the purpose 

that article.  

 

O trabalho da criança, intensamente utilizado no primeiro surto de modernização 

das cidades brasileiras, pouca atenção recebeu da historiografia local. Embora constitua 

                                                             
1 Doutoranda em História Social da Amazônia pela Universidade Federal do Pará – UFPA e pesquisadora 
do Laboratório de História da Imprensa no Amazonas – LHIA (UFAM). 
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campo de estudos consolidado em diversas academias nacionais com núcleos de 

pesquisas voltados especificamente para a história da infância, no Amazonas ela 

permanece pouco privilegiada. Sendo o trabalho da criança pouco estudado para esse 

período, o que dizer dos trabalhos realizados pelas meninas na cidade de Manaus no 

final do século XIX e primeiras décadas do século XX?  Ainda que a historiografia se 

recuse a dar visibilidade às meninas nos mundos do trabalho na “capital da borracha”, 

elas teimosamente estão nas primeiras páginas dos jornais desse período. Sabemos que 

o comércio do látex propiciou o crescimento econômico da região e a efervescência dos 

investimentos estrangeiros intensificou a utilização da mão de obra de pequenos 

trabalhadores, filhos das famílias pobres, exercendo as mais variadas funções em 

diversos cantos da cidade (PESSOA, 2010:133-162). Embora a cidade passasse por um 

período “faustístico”, cuja riqueza refletia nos suntuosos prédios, pontes, praças e 

avenidas de arquitetura europeia, os raios desse glamour não alcançava a maior parte da 

população que se encontrava alijada dessa “modernidade”.  Contrastava com esse 

cenário benfazejo o grande número de pedintes que perambulavam pelas ruas a procura 

de uns trocados. O elevado preço dos alimentos de primeiras necessidades tornava 

indispensável à utilização da força de trabalho de mulheres e crianças das famílias 

populares como forma de complemento da renda familiar. Não queremos com isto dizer 

que a exploração da força de trabalho das crianças se deu a partir desse período. Não. A 

presença de crianças trabalhando junto a adultos é percebida em período bem anterior a 

chamada “Belle Époque”. O que houve a partir desse momento foi a intensificação do 

uso da mesma. 

Nos jornais, a chamada de vagas para trabalho de meninos é preponderante ao 

das chamadas para meninas, e estas se encontram exercendo as mesmas atividades que 

aqueles. Ao contrário do que se imagina, o espaço ocupado pelas meninas nos mundos 

do trabalho na cidade de Manaus não estava restrito ao ambiente doméstico. Elas se 
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encontravam exercendo atividades laborais no comércio, nas fábricas de 

beneficiamento, em atividades informais e outras mais. Suas faixas etárias variam entre 

os sete a quatorze anos de idade, sendo brasileiras, portuguesas e espanholas. 

Na Fábrica Itatiaya poderiam ser admitidas a partir dos nove até os quinze anos 

de idade para exercerem a função de empacotadoras de cigarros. Esse estabelecimento 

possuía um grande depósito de cigarros, charutos e outros produtos de tabacaria. O 

tabaco era vendido para revenda e a granel. As marcas Zig-Zag, Tip-Top e Combate, 

eram exclusivas dessa fábrica que além do depósito situado na Rua Saldanha Marinho, 

também trabalhava com atividades de botequim
2
. Sugerimos que o ambiente de trabalho 

dessas pequenas não fosse dos mais saudáveis, passando longas jornadas de trabalho a 

manusear produtos nocivos à saúde em espaços reduzidos e sem ventilação adequada 
3
. 

 A preferência, porém não exclusiva, pela mão de obra feminina para os 

trabalhos nas fábricas de cigarros permaneceu por um longo período. Em Itacoatiara, 

município vizinho à cidade de Manaus, a fábrica de cigarros pertencentes à Firma Fares 

&Irmão, empregava “vultuoso número de senhoritas”. Localizada no centro urbano da 

cidade, era considerada detentora de “machinismos os mais modernos e efficientes” 
4
. O 

que levaria a preferência do trabalho de meninas em detrimento da força de trabalho de 

meninos para as atividades exercidas nas fábricas de cigarros? Talvez a maior 

delicadeza para trabalhos manuais, habilidade esta destacada como própria da condição 

feminina desde os primeiros anos de sua educação, bem como os salários mais baixos. 

                                                             
2
 A Lanceta, Nº 29. Manaus, 07 de setembro de 1912. p4; Jornal do Comércio, Nº 3192. Manaus, 17 de 

março de 1913. p1. 
3 Em romance sobre a Bahia, Jorge Amado retrata as operárias das fabricas de charutos como mulheres 
muito pálidas, tristes e cansadas; tontas pelo cheiro de fumo que Impregnava os seus corpos deixando 
as com permanente aparência de doentes. AMADO, Jorge. Jubiabá. 59ª Ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
P 142/144.- 
4 A Tarde, Nº 307. Manaus, 19 de fevereiro de 1938.p51. Edição Especial. 
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Nas fábricas de beneficiamentos de castanhas as pequenas trabalhadoras também 

se faziam presentes. Elevado número de corpos franzinos ao lado de mulheres adultas 

passavam longas horas sentadas frente a balcões com centenas de castanhas, a manusear 

com suas pequenas mãozinhas os descascadores num incessante e monótono 

movimento do braço 
5
. 

Essa predileção pelo trabalho feminino se dava na maioria das cidades 

brasileiras. Esmeralda Blanco B. de Moura, para quem os “estudos sobre a presença de 

meninas nos mundos do trabalho é uma discussão necessária”, revela que para o Rio de 

Janeiro de 1920, “a indústria do fumo constituía, talvez, o exemplo mais contundente no 

que diz respeito ao emprego de meninas, de adolescentes e de mulheres”. Onde o sexo 

feminino representava cerca de 95% da mão de obra empregada. Em relação a São 

Paulo, Moura observa que no ano de 1919 havia fábrica de charuto onde 80% de sua 

mão de obra eram do sexo feminino (MOURA, 2000:78-80).  

A economia do látex possibilitou que a cidade expandisse amplamente o setor de 

serviços sendo elevado o número de hotéis, boutiques, ateliês, botequins, alfaiatarias, 

lojas de ferragens, tabacarias, mercearias, armazéns de estivas, ourivesarias, tipografias 

e muitos outros mais. Em tais espaços quase que invariavelmente se fazia uso do 

trabalho de crianças, como é o caso dos ateliês. 

 Os ateliês de costuras empregavam mulheres como modistas de roupas femininas, cuja 

inspiração, para satisfação de suas clientes burguesas, era o último modelo da moda 

parisiense (CAMPOS, 2010:115). Luciane Maria Dantas de Campos identificou cerca 

de quatro estabelecimentos desse segmento para a cidade de Manaus por volta do início 

                                                             
5 Acervo fotográfico de Silvino Santos, 1922. Arquivo Selda Valle.  
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do século XX, sendo os mesmos dirigidos por mulheres que empregavam grandes 

quantidades de costureiras, todas de origem pobres, brancas, mestiças e negras. 

Nesses espaços entre tecidos finos, cambraias, aplicações e bordados, meninas com seus 

pequeninos dedos, muito provavelmente ajudavam na confecção de chapéus, cintos, 

vestidos, lenços, anáguas, luvas, meias e outras indumentárias femininas (PESSOA, 

200:141). Todavia, essa mão de obra não estava presente apenas entre rendas, laçarotes 

e veludos. Embora em número menor, caminhavam apressadas entre mesas, cadeiras, 

cozinhas, balcões e jogos de bilhar dos bares da cidade, considerados espaços 

exclusivamente masculinos. O Botequim do Povo situado em uma das ruas mais 

movimentadas da cidade, Avenida Eduardo Ribeiro, empregava meninas com no 

máximo até 10 anos de idade 
6
. Nesse estabelecimento além do atendimento ao freguês, 

lavavam a louça, como pratos, copos, talheres; arrumavam as mesas e cuidavam da 

limpeza do estabelecimento, entre outras tarefas. A preferência por crianças com pouca 

idade para trabalhar nesse tipo de atividade se revela nos anúncios de jornais onde era 

oferecida vaga para meninos com idade entre 10 e 12 anos e que possuísse prática em 

taverna 
7
. A exigência de experiência nessa função revela que a utilização da mão de 

obra dessas crianças em ambientes de jogos, regados a álcool e cigarros, se dava com 

bem menos idade. 

 Algumas formas de trabalho dessas pequenas trabalhadoras poderiam lhes 

exigir o conhecimento da leitura e da escrita. Este é o caso do anúncio no Jornal do 

Comércio que informa sobre vaga para meninas com idade entre 10 a 12 anos, que 

soubesse ler e escrever para operar máquina registradora
8
. Possivelmente eram 

                                                             
6 Jornal do Comércio. Manaus, 29 de março de 1913. Nº 3204, p1. 
7 Jornal do Comércio. Manaus, 20 de novembro de 1911. Nº2724, p1. 
8 Jornal do Comércio. Manaus, 04 de julho de 1910. Nº 2245, p1. 
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encarregadas de receber pagamento de mercadorias, efetuar troco, emitir recibos e quem 

sabe, registrar encomendas de algum produto. 

Trabalhar no comércio era tarefa muita exaustiva. A jornada de trabalho durava 

entre dez a quinze horas diárias, sem direito ao descanso semanal. Além de trabalharem 

em ambientes nocivos a saúde, a remuneração recebida não correspondia às atividades 

exercidas. O serviço iniciava às seis horas com a abertura do estabelecimento, a 

arrumação das mercadorias, as vendas e outras atividades que se prolongavam por todo 

o dia até as 21 ou 22 horas
9
. A limpeza dos balcões, das prateleiras, do estabelecimento 

e a entrega de mercadorias eram serviços realizados pelas crianças. Francisca Deusa 

Sena Costa afirma que os adultos se recusavam a realizar tais tarefas, cabendo aos 

pequenos essas atividades (COSTA, 1997:60). 

A lei Municipal que determinava o fechamento dos estabelecimentos comerciais 

aos domingos não era cumprida. O jornal Tribuna do Caixeiro noticiava diariamente o 

não cumprimento da Lei do Descanso Dominical por parte dos donos dos 

estabelecimentos comerciais que se recusavam a fechar suas portas
10

. Estavam isentos 

de tal determinação as farmácias, as drogarias, os botequins, cafés e barbearias. 

A vigilância sobre os trabalhadores do comércio era constante por parte dos 

patrões que procuravam de todas as formas impedir que eles participassem de 

associações operárias ou adquirissem hábitos por eles considerados “inadequados”, 

dentre eles a predileção pelo álcool. Tal vigilância era exercida sobre os funcionários do 

comércio de forma geral, adultos e crianças 
11

. 

                                                             
9 Tribuna do Caixeiro. Manaus, O6 de setembro de 1908. Nº21, p4. 
10 Tribuna do Caixeiro, nº7. Manaus, 31 de maio de 1908. P02. 
11 Tribuna do Caixeiro, nº9. Manaus, 14 de junho de 1908. P2. 
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As condições de trabalho as quais os trabalhadores do comércio estavam 

submetidos não eram exclusivas para cidade de Manaus. Fabiane Popinigis em estudos 

para o Rio de Janeiro afirma que os empregados do comércio “enfrentavam horas de 

trabalho extenuantes numa relação de convivência e proximidade com os patrões, que 

tinham grande controle sobre eles, seu trabalho e sua vida pessoal” (POPINIGIS, 

2007:44). 

Se nos causa surpresa saber que crianças conviviam diariamente em espaços por 

nós considerados inadequados tais como fábricas de cigarros e botequins, o que dizer da 

utilização da mão de obra de meninas nos canteiros de obras da cidade? Essa era a 

realidade de Emília Schok, de 10 anos de idade, e de sua irmã Helena Schok, de sete 

anos, que exerciam atividades de serventes em construções. Ambas eram enviadas a 

esses serviços pelo seu tutor, o alemão Antonio Kramer
12

. Sabemos que no afã de 

aumentar seus ganhos era prática comum os tutores alugarem os serviços de seus 

tutelados a terceiros (AZEVEDO, 1995:85-86). Tudo indica que o trabalho de crianças 

em serviços de construção não era incomum naquele período, sendo encontrados 

indícios em diversos registros.  

Indubitavelmente o serviço doméstico foi a ocupação de maior destaque no uso 

da força de trabalho das crianças. Como analisamos em outro momento, as casas de 

famílias utilizaram em larga escala o trabalho desses pequenos, sendo inúmeros os 

anúncios solicitando meninos e meninas, estas com maior frequência, para serviços 

domésticos (PESSOA, 2010:149). Meninas eram contratadas para lavar e passar roupas, 

cuidar da limpeza da casa, lavar louças, realizar outras tarefas domésticas, cuidar e 

brincar com crianças. Algumas com dez anos de idade eram contratadas para cuidarem 

                                                             
12 Autos de Petição dirigida ao Juízo Municipal de Órfãos. Manaus, 06 de junho de 1910. Arquivo Público 
do Estado do Amazonas. 
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de crianças nos seus primeiros meses de vida 
13

. O pagamento que elas recebiam 

poderia variar de acordo com a subjetividade que seus patrões mensuravam o valor de 

seus serviços. Ou seja, muitas recebiam apenas o que seus patrões julgavam “serem 

merecedoras” 
14

, sendo que na maioria das vezes trabalhavam em troca de moradia.  

A maioria dessas pequenas criadas vinha do interior do Amazonas ou mesmos 

de outras cidades brasileiras. Muitas vezes eram entregues por seus responsáveis a 

pessoas que lhes prometiam dar-lhes educação e moradia. Chegando a cidade, a 

realidade que as aguardava era a longa jornada dos serviços domésticos. Acordavam 

com o dia clareando para ajudar com os afazeres da cozinha. Em seguida vinha a 

limpeza e arrumação da casa. Novamente seus trabalhos eram necessários para auxiliar 

no preparo do almoço. A roupa para lavar e engomar ocupava o restante do seu dia. A 

realização dessas e outras tarefas quase que diariamente não deixava tempo para os 

estudos. Quase que invariavelmente, esse era o cotidiano de inúmeras meninas que 

deixaram seu lugar de origem sob a promessa de cuidados e educação que lhes 

garantiriam um futuro promissor. Todavia, o que a cidade lhes reservava era a 

exploração de sua força de trabalho em troca de comida e moradia (PESSOA, 2010:54-

155). 

Meninas trabalhando em troca de abrigo não era fato exclusivo para Manaus. 

Maria Inez Machado Borges Pinto afirma que na cidade de São Paulo era prática 

comum “famílias operárias com poucos recursos, algumas até bastante pobres e da 

classe média decadente contratarem ou pegarem pra criar meninas carentes, órfãs ou 

não, para auxiliá-las nas tarefas do lar, a troco de roupa, cama e comida” (PINTO, 

1994:97). 

                                                             
13 Jornal do Comércio, Nº3071.Manaus, 05 de novembro de 1912.p1. 
14 Jornal do Comércio, Nº2200. Manaus, 19 de maio de 1910.p1. 
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A preferência pela mão de obra estrangeira em detrimento do trabalhador 

nacional também estava presente no trabalho das crianças. É significativo o número de 

oferta de trabalho doméstico nos quais se dá preferência por meninas portuguesas e 

espanholas. O comércio da borracha atraíra elevado número de imigrantes nacionais, a 

grande maioria vindo do Ceará, e imigrantes estrangeiros, em maior número os 

lusitanos. Embora a mão de obra local fosse percebida como indolente e indisciplinada, 

a preferência pelo trabalhador português não deve ser vista apenas como resultado deste 

preconceito. Para, além disso, a preferência pelo trabalhador lusitano por parte de seus 

compatriotas pode ser percebida como estratégia no sentido de garantir maior 

exploração do empregado, visto os laços de identidade existentes entre ambos propiciar 

uma maior dependência deste em relação ao empregador. A preferência pelo trabalho de 

crianças portuguesas se dava pela possibilidade de “conseguir uma exploração da força 

de trabalho desses menores, mediada por práticas paternalistas no que diz respeito à 

exigência de fidelidade e obediência”, como afirma Edilza Joana Oliveira Fontes 

(FONTES, 2002:126). 

Os maus tratos faziam parte do cotidiano dessas pequenas trabalhadoras, que 

frequentemente eram espancadas.  O pequeno porte físico as tornava alvo fácil de 

agressão física. Uma tarefa não realizada com a presteza ou o desvelo exigido era 

motivo de safanões, surras e outras violências.  Provavelmente isso foi o que motivou os 

moradores da Villa Georgette, localizada na Rua Henrique Martins, a enviarem carta ao 

Jornal do Comércio denunciando uma vizinha espanhola que constantemente espancava 

de forma excessiva duas meninas que estavam sob sua guarda
15

. Em outra residência, 

nessa mesma rua, a menina Martha era constantemente agredida fisicamente além de 

“passar fome e outras privações”, conforme denúncia dirigida ao jornal Gazeta da Tarde 

                                                             
15 Jornal do Comércio, Nº 2187. Manaus, 04 de maio de 1910. P01. 
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16
. Tais agressões não faziam distinção de nacionalidade. O encarregado do consulado 

da Espanha, em janeiro de 1899, prestou denúncia ao desembargador, chefe de 

segurança pública, contra uma senhora que diariamente espancava uma menina 

espanhola que trabalhava em sua residência. Imediatamente foi requerido o exame de 

corpo delito dada a gravidade em que se encontrava a pequena
17

. 

As constantes violências dirigidas a essas crianças para além de evidenciarem os 

frequentes maus tratos, podem sugerir que estas não aceitavam de forma passiva as 

condições de trabalho que lhes eram impostas. A recusa em realizar algumas tarefas ou 

o simples fato de realizá-las de forma lenta pode ser entendida como uma forma de 

reação dessas trabalhadoras.  Sabemos que a despeito de todas as agruras que 

permeavam as relações de trabalho nesse período, os trabalhadores desenvolveram 

diversas formas de resistências às péssimas condições de trabalhos as quais estavam 

submetidos. Nesse sentido, entendemos que as pequenas trabalhadoras também criaram 

diferentes formas de reação. Reação essas configuradas na recusa, na negligência da 

realização de algumas tarefas. Todavia, nem sempre essa reação se deu de forma velada. 

A fuga se mostrou como a alternativa mais eficaz para essas meninas. Foi acreditando 

nisso que a menina Julia, de treze anos de idade, fugiu da residência do Sr. Américo 

Rabello. Inconformado com tal atitude, o dito senhor foi à delegacia denunciar a fuga da 

pequena criada colocando a polícia a procura do seu paradeiro 
18

. O Sr. Raul da Matta 

também acionou a polícia a fim de encontrar a menina Amélia, de apenas oito anos de 

idade que fugiu de sua residência. A mesma estava trajando um casaco branco e saia 

azul e possuía os cabelos curtos 
19

. Tais minúcias eram reveladas a fim de facilitar a 

identificação da criança. Em algumas situações eram oferecidas gratificações para quem 

                                                             
16 Gazeta da Tarde, Nº?. Manaus, 06 de dezembro de 1913. 
17 Comércio do Amazonas, Nº 380. Manaus, 24 de janeiro de 1899. P01. 
18 Jornal do Comércio, Nº 5171. Manaus, 19 de setembro de 1918, p01.  
19 Jornal do Comércio, Nº 5169. Manaus, 17 de setembro de 1918, p01. 
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levasse a fujona à casa de onde havia saído. Esse foi o caso da pequena Maria Lopes, de 

onze anos de idade, que trajando uma roupa branca e descalça, fugiu da casa do Sr. 

Pedro no Boulevard Amazonas 
20

. Este, prontamente denunciou o desaparecimento da 

empregada e publicou o oferecimento de uma pequena “recompensa” pela devolução da 

garota. 

O recurso ao oferecimento de gratificações para aquele que devolvesse a menina 

ao local de onde havia fugido se dava ao fato de parte da população dar abrigo às 

crianças que fugiam das residências de seus tutores onde serviam como criadas. Nos 

arquivos do Juízo dos Órfãos da cidade de Manaus diversos processos envolvem casos 

de crianças que fugiram da casa de seus tutores encontrando refúgio em outros lares. 

Em tais documentos meninas relatam os maus tratos recebidos e em algumas situações 

se recusam terminantemente a retornarem para a guarda de seus tutores. Emblemático é 

o fato de algumas vezes serem atendidas e encaminhadas a outros tutores (PESSOA, 

2011:23-42). 

Embora não fosse muito divulgado na imprensa acreditamos que, semelhante à 

situação vivida pelas trabalhadoras adultas, as pequenas trabalhadoras eram alvos 

constantes de violência sexual. Vítima desse tipo de agressão foi a portuguesa Maria do 

Carmo, de sete anos de idade, que ao sair a rua para fazer um mandado de sua patroa, 

foi atacada por um funcionário, também português, de uma conceituada loja do centro 

da cidade 
21

. Ainda que os exames médicos tenham comprovado a denúncia e um 

inquérito policial tenha sido aberto para apurar o caso, não podemos afirmar que houve 

punição para o autor do crime, pois como explica Luiz Mott no Brasil Antigo “as 

relações sexuais realizadas com crianças eram muito frequentes e na maioria das vezes 

                                                             
20 Jornal do Comércio, Nº 2089. Manaus, 23 de janeiro de 1910, p02. 
21 Jornal do Comércio, Nº4319. Manaus, 04 de maio de 1916. P01. 
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não eram vistas como crime” (MOTT, 1991:44-59). Estudos para a cidade de São Paulo 

do século XVIII revelam que “o aproveitamento libidinoso de crianças por adultos não 

contrariava radicalmente a ética social” (CAMPOS, 1195:142).  

Nesse sentido entendemos que a não divulgação da violência sexual contra 

meninas por parte significativa da imprensa na cidade de Manaus, pode sugerir certa 

complacência com esse tipo de procedimento, dependendo, é óbvio, do lugar social das 

personagens envolvidas em tais agressões. Embora a violência sexual fosse frequente, 

para a vítima, denunciar seria se expor aos olhares de insinuação desconfortáveis de 

vizinhos e familiares. A condição de empregadas de seus algozes tornava essas meninas 

alvos de constantes investidas por parte de patrões e tutores. Em outro estudo sugerimos 

que essas meninas eram perseguidas pelos patrões, pelos clientes dos estabelecimentos 

onde trabalhavam e, não raramente, pelos trabalhadores adultos. Os ataques sexuais as 

menores por parte dos patrões, poderia ser uma forma de demonstrar que além de ele ser 

proprietário de sua força de trabalho, ele também era possuidor de seu pequeno corpo. 

Percebemos, portanto, que o lugar ocupado pelas meninas nos mundos do 

trabalho era permeado por relações de força, onde esses pequenos seres se viam 

obrigados a criarem e recriarem diferentes modos de estratégias na luta pela 

sobrevivência. Vimos que a força de trabalho das meninas estava espraiada nos mais 

diversos cantos da cidade e que as atividades realizadas pelas mesmas em pouco se 

diferenciava do trabalho das mulheres adultas. Nesse sentido, percebemos que há muitas 

lacunas na História da cidade de Manaus. Muitas Martas, Julias, Amélias, e Marias 

silenciadas pela historiografia local aguardando que parte de suas histórias sejam 

reveladas. 
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