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PERFIL DO TRABALHADOR GAÚCHO, 1933-1940. Emmanuel de Bem, Ana Marilza Pernas, 

Paulo Luiz Crizel Koschier, Gil Carlos Medeiros, Mariluci Cardoso Vargas, Cássia Ferreira Miranda, 

Lucas Dutra Nunes, Giulian Gonçalves Vivan, Lorena Almeida Gill, Beatriz Ana Loner (orient.) 

(UFPel). 

O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados obtidos até o momento pelo projeto Perfil do trabalhador gaúcho, 

1933-1940. A análise das chamadas ―fichas de qualificação profissional‖ da Delegacia Regional do Trabalho do Rio 

Grande do Sul (DRT-RS), tem como objetivo central a digitação das informações contidas nesta documentação, e o 

armazenamento destas em um banco de dados digital. A ―ficha de qualificação profissional‖, documento necessário 

para a obtenção da carteira de trabalho – instituída em 1932 – oferece uma gama de informações pessoais e 

profissionais desses trabalhadores, o que possibilitará, a partir do cruzamento dos dados obtidos e de uma 

metodologia quantitativa de análise, delinear o perfil do trabalhador gaúcho de carteira assinada do período. Paralelo 
à digitação vem-se trabalhando na organização e manutenção do acervo, já que boa parte do mesmo corria risco de 

desaparecer devido ao péssimo estado de conservação em que se encontrava. A construção de um banco de dados, 

realizado em conjunto com o Instituto de Física e Matemática da UFPel, e também de um sistema de busca adequado 

a mesmo banco, são dois dos objetivos já alcançados pelo projeto, assim como um inventário e um catálogo de busca 

já estão em processos de finalização. Desenvolvido pela equipe do Núcleo de Documentação Histórica da UFPel, 

coordenado pela Profa. Dra. Beatriz Ana Loner, foi um dos contemplados pelo concurso ―Memória do Trabalho no 

Brasil‖, organizado pelo CPDOC da Fundação Getúlio Vargas (FGV), contando com financiamento da Petrobras, 

por meio do PRONAC (MinC). Esta fase compreende cerca de 20.500 fichas, de um total de mais de 627.000 até o 

ano de 1968, marco final do acervo. 
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