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RESUMO 

          Esta dissertação teve por propósito pesquisar sobre os Congressos 
Operários através da imprensa operária anarquista, no caso, o jornal “A Voz do 
Trabalhador”. Compreender como que através do jornal os sindicalistas 
revolucionários conseguiram transmitir suas ideias para obter uma mobilização 
operária visando à ampla participação desta classe nas atividades e 
campanhas, promovidas pela Confederação Operária Brasileira (COB), contra 
a sociedade burguesa e identificar como o discurso sindicalista revolucionário 
transpareceu no jornal nas sessões sobre os Congressos Operários, 
constituíram-se nos objetivos do trabalho. A hipótese levantada afirma que na 
qualidade de órgão da COB e porta voz dos sindicalistas revolucionários, o 
jornal “A Voz do Trabalhador” teve força para conquistar adesão da classe 
operária, ao menos à classe operária organizada, para as atividades e 
campanhas pretendidas. Isto é, houve uma ampla adesão de grupos operários, 
por meio de suas respectivas agremiações, à convocação, via jornal, para os 
congressos e para as orientações definidas nestes eventos pelos delegados. 
Tendo as sociedades de resistência econômica como organização básica para 
a ação direta, orientação esta assumida no Primeiro Congresso Operário em 
1906 e mantido no Segundo Congresso de 1913, o jornal “A Voz do 
Trabalhador” serviu de instrumento para manter a articulação entre as decisões 
dos congressos e as agremiações operárias vinculadas à COB. A metodologia 
de trabalho utilizada foi a de leitura e interpretação de algumas edições 
específicas do jornal, no caso, aquelas que trataram dos congressos operários. 
Utilizando as categorias conceituais de consciência de classe, ideologia e 
“representações coletivas”, o desafio foi o de perceber pelos jornais como que 
os sindicalistas revolucionários penetravam no meio social operário formando 
no proletariado uma consciência de classe, através da ideologia anarquista, 
conseguindo fazer do jornal um espaço apropriado para manifestarem suas 
ideias, objetivos e aspirações de modo unívoco, sem conflitos por entre seus 
interlocutores, o que dá a dimensão de ter sido o jornal “A Voz do Trabalhador” 
um representante do coletivo operário. O resultado obtido foi positivo porque se 
atingiu os objetivos e comprovou-se a hipótese. Isto é, foi possível verificar que 
a classe operária nacional, aquela que estava organizada, atendeu 
prontamente às convocações da COB para os congressos, acatou as 
orientações e manteve a ação direta como meio de luta para tentar alcançar a 
emancipação.  

 

PALAVRAS-CHAVES: anarquismo – imprensa operária – classe operária – 
sindicalismo revolucionário 

 

  



 

                                                     ABSTRACT 

          This essay had as the aim the research about the Workers Congresses 
through the working anarchist press, in this case, the newspaper “A Voz do 
Trabalhador”. Understand how the revolutionary trade unionists were able to 
convey their ideas to obtain workers mobilization, aiming at the widest 
participation of this class in the activities and campaigns promoted by the 
Brazilian Workers Confederation (COB) against the bourgeois society and 
identify how the revolutionary trade unionist speech came through in the 
newspaper in the articles about the Workers Congress, constituted the 
objectives of this essay. The hypothesis raised states that being the agency of 
COB and the communication vehicle of the revolutionary trade unionists, the 
newspaper “A Voz do Trabalhador” was able to gain the confidence of the 
working class, at least the organized working class, for the intended activities 
and campaigns. There has been a wide support of workers groups through its 
respective entities to the call-up made through the newspaper, to the 
congresses and to the guidelines defined in these events by the delegates. 
Having the basic economic societies as the basic organizations for the direct 
action, as per the direction given in the First Workers Congress in 1906 and 
reaffirmed in the Second Congress in 1913, the newspaper “A Voz do 
Trabalhador” acted as an instrument to keep the links between the decisions of 
the congresses and the workers entities linked to the COB. The working 
processes used was the reading and interpreting of some specific editions of 
the newspaper, i.e., those related to the workers congresses. Using the 
conceptual categories of consciousness of class, ideology and “collective 
representatives”, the challenge was to understand through the newspapers how 
the revolutionary trade unionists penetrated in the worker social environment 
building a consciousness of class through the anarchist ideology, ensuring to 
transform the newspaper in the appropriate means to speak out their ideas, 
objectives and aspirations with one voice without conflicts between their 
members what gives the dimension of being the journal “ A Voz do Trabalhador” 
a representative of the working class. The results of the study were positive 
because the objectives have been achieved and proved the hypothesis. It was 
possible to verify that the national working class, the organized one, promptly 
answered the call-ups of COB to the congresses, abide the guidelines and kept 
the direct action as a way of combat seeking to reach emancipations. 

KEYWORDS: anarchism – working class press – working class – revolutionary 
trade unionist  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A liberdade política sem igualdade econômica é um fingimento, uma fraude, 
uma mentira, e os trabalhadores não querem mentiras. 

                                                                        (Mikhail Aleksandrovitch Bakunin) 
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Introdução  

 

         O interesse em estudar a classe operária parte de duas circunstâncias: a 

primeira, sem relevância acadêmica, é em função do meu passado familiar. Do 

lado materno alguns antepassados trabalharam como operários da fábrica de 

tecidos América Fabril Carioca, situada no bairro do Jardim Botânico, na época 

um bairro operário e, com certeza, experimentaram a dura vida operária na 

conjuntura histórica da década de 1930. Vivenciaram momentos de agitação 

política e social, manifestadas a partir do movimento operário e do movimento 

sindical, mesmo sem consciência muito clara do que experimentavam. A 

segunda trata-se de um interesse acadêmico, uma vez que estudos sobre a 

classe operária, suas causas, lutas e ideologias, sempre me chamaram 

atenção, tendo em vista minha identificação ideológica com a classe proletária, 

seus interesses, assim como, suas lutas por melhores condições de trabalho, 

vida e representação política. 

         Inicialmente pensei em trabalhar com a citada fábrica de tecidos 

pesquisando o movimento operário dentro do estabelecimento fabril. Sua 

origem; sua cultura política, forjada a partir da visão de mundo dos operários; 

seus interesses sociais e políticos e, por fim, como se posicionaram diante das 

leis trabalhistas e do Estado Novo.  Infelizmente tive que deixar de lado este 

projeto, tendo em vista a carência de fontes documentais da fábrica e dos 

operários que nela trabalharam na década de 1930. Depois de um ano 

investindo e acreditando na viabilidade do tema, me vi obrigado a interromper e 

(re)iniciar a pesquisa com uma nova proposta, sem  abandonar a história do 

movimento operário. 

         Apesar de não deter a análise à classe operária carioca, conforme 

inicialmente pensado, pesquisei o jornal “A Voz do Trabalhador” utilizando-o 

como fonte para uma perspectiva de pesquisar sobre a classe operária a nível 

nacional e não regional, porém tendo a capital federal da época como lócus.     

          Tendo como foco a imprensa operária anarquista e os congressos 

operários durante a Primeira República, pretendi pesquisar como os 

congressos operários e o jornal “A Voz do Trabalhador” se articularam 

política e ideologicamente com a classe operária para uma ação revolucionária 

objetivando tornarem-se, no âmbito do político, representantes coletivos da 



classe operária criando uma consciência de classe naquela via uma ideologia 

anarquista. 

          Nesse sentido pesquisei algumas edições do jornal “A Voz do 

Trabalhador”, porém, as edições que preocuparam-se com os congressos 

operários.  

         O mencionado jornal era um órgão da Confederação Operária Brasileira, 

criado em 1906, durante o Primeiro Congresso Operário Brasileiro, que se 

realizou no Rio de Janeiro, no centro Galego, situado na Rua da Constituição, 

número 30.  

         O jornal circulou a nível nacional entre 1908 e 1915, mas era editado na 

capital, Rio de Janeiro quizenalmente. Seu primeiro número foi editado em 1º. 

de julho de 1908.  Sua sede era na Rua do Hospício, número 156 e alguns de 

seus principais editores eram: Astrojildo Pereira, Neno Vasco, Manuel 

Moscoso, Lamartine, Ricardo Mella, Ulisses Martins entre outros. Nas edições 

eram comuns publicações cujos conteúdos eram a respeito das lutas operárias. 

         Em todas as edições do jornal os sindicalistas revolucionários objetivaram 

orientar e mobilizar a classe trabalhadora a se organizar assim como 

promoviam campanhas contra a carestia, contra a guerra, contra a exploração, 

procuravam atualizar informações sobre o movimento operário, greves 

operárias e outros assuntos que fossem do interesse da classe operária.  

         Os jornais pesquisados foram respectivamente os números 02 de 1908; 

12 de 1909; 24 de 1913; 28 de 1913; 28 de 1913; 29 de 1913; 30 de 1913; 37 

de 1913; 39 de 1913; e 40 de 1913. Concentrei-me mais naquelas edições que 

veicularam matérias sobre os congressos operários de 1906 e 1913. Nos 

exemplares do jornal pesquisados busco perceber como o discurso sindicalista 

revolucionário se constituiu e como esse discurso se articulou com os 

congressos operários. O jornal foi um espaço apropriado em que os 

sindicalistas revolucionários manifestaram suas ideias, pelas quais lutavam, 

seus objetivos e aspirações. 

         O recorte temporal da pesquisa enquadra o período situado entre 1906 e 

1920. Optei por esta delimitação porque esse foi um período em que a 

organização do movimento operário, suas atividades - tais como os três 

congressos operários ocorridos neste período; seus instrumentos de 

propaganda e luta política, tal como o jornal “A Voz do Trabalhador” e suas 



ações, como as greves ocorridas, estavam sob domínio e orientação 

sindicalista revolucionário.  

         Domínio e orientação estes que se estenderam até o 3º. Congresso 

Operário em 1920, mesmo sem a circulação do jornal “A Voz do Trabalhador” 

que havia encerrado suas atividades cinco anos antes. A vertente sindicalista 

revolucionária foi a corrente ideológica dos líderes do movimento operário, 

tornando o sindicato o meio para alcançar a revolução social proletária.   

         Justifica-se o tema da pesquisa em função, primeiramente, da carência 

de trabalhos de pesquisa que versam sobre os congressos operários via jornais 

anarquistas. O que há são resenhas e até pesquisas abordando sobre a 

imprensa operária, mas a respeito dos congressos operários e os jornais, 

basicamente nenhum trabalho de pesquisa. 

         Como os congressos operários ocorreram no Rio de Janeiro e os jornais 

eram, em sua maioria, editados na mesma cidade, pouco se sabe a respeito 

das relações entre àqueles e estes. Somado a isso, é preciso enfatizar que 

pesquisas sobre o movimento operário no Rio de Janeiro no início do século 

XX são tão escassas quanto pesquisas sobre os congressos operários sob a 

ótica dos jornais anarquistas.    

         Outra justificativa para o tema pauta-se na contribuição que esta pesquisa 

pode fornecer ao conjunto de trabalhos já realizados e à história da classe 

operária. Portanto, uma possível contribuição bibliográfica, no sentido da 

historiografia da classe operária.   

          Esta dissertação divide-se em cinco partes: uma introdução, que é esta 

apresentação, três capítulos e uma conclusão. O primeiro capítulo se inicia 

com um breve balanço historiográfico sobre as origens da classe operária no 

país trabalhando com quatro autores, Paulo Sérgio Pinheiro, Victor Leonardi e 

Francisco Foot Hardman, este dois últimos a partir de uma mesma fonte 

bibliográfica, e Carlos Augusto Addor. Em seguida, tratarei da questão 

historiográfica que contempla a formação da classe operária por meio da 

imigração cujos trabalhos de Lená Medeiros e Érica Sarmiento são minhas 

referências. Neste primeiro capítulo considerei pertinente inserir uma 

abordagem sobre a formação da classe operária no Rio de Janeiro em função 

do recorte espacial, do jornal “A Voz do Trabalhador” ser editado nesta 

cidade e pelo fato dos congressos operários terem sido realizados na capital 



federal.    

         O segundo capítulo tem por objetivos uma reflexão historiográfica do 

socialismo e do anarquismo enquanto doutrinas político-ideológicas que 

penetraram na classe operária e no movimento operário na qualidade de 

instrumentos de combate à exploração capitalista. Em seguida, se analisa a 

chegada destas doutrinas no Brasil verificando o impacto que causaram ao 

país e de como se manifestaram na organização da classe operária e no 

movimento operário. Passando, em seguida, à esfera do Primeiro Congresso 

Socialista ocorrido em 1892, torna-se pertinente percebê-lo como elemento 

precursor das ações operárias nacionais no sentido da organização e da luta 

operária no país.  

         Do congresso socialista encaminha-se ao 1º. Congresso Operário de 

1906, o qual já estava sob o controle e domínio dos sindicalistas 

revolucionários, verificando os acordos fechados neste evento entre os 

delegados representantes das agremiações operárias. Os acordos enquanto 

medidas de ações operárias na luta contra a patronal e as ações repressoras 

do governo. 

         É importante tornar inteligível como os discursos sindicalistas 

revolucionários, no sentido das “representações coletivas” na concepção de 

Chartier1, via jornal “A Voz do Trabalhador”, estabeleceram um diálogo com a 

classe operária objetivando motivar as ações operárias, entre estas a 

realização dos Congressos Operários, em sua luta em favor dos interesses 

proletários, sobretudo, no combate à exploração capitalista. 

         O terceiro capítulo analisa o 2º. Congresso Operário de 1913 e menciona 

o 3º. Congresso, mas sem dar muita ênfase a este último porque, como a fonte 

de pesquisa é o jornal “A Voz do Trabalhador” cujas atividades terminam em 

1915, o congresso  operário de 1920 já mantinha uma relação mais distanciada 

tanto do jornal quanto do discurso sindicalista revolucionário. 

                                                 
1 N. do A: Roger Chartier na década de 1980 lançou seu projeto intelectual para a História 
Cultural inquietando a historiografia francesa e internacional e que teve uma grande 

repercussão pelo Brasil, onde conquistou adeptos ao longo da década de 1990, mas também 
gerou muitas desconfianças por parte de autores como Ciro Cardoso e Ronaldo Vainfas, por 

exemplo. O cerne de seu projeto era o conceito das “representações coletivas”, em dicotomia à 

“tirania social”, apoiado em Pierre Bourdieu. Para Chartier as representações são variáveis, 
segundo as disposições dos grupos ou classes sociais que aspiram à universalidade e que são 

sempre determinadas pelos interesses dos grupos que as forjam.   



         A importância do 2º. Congresso Operário reside no fato de ter sido uma 

resposta àquele congresso pelego de 1912 que teve o apoio do então 

deputado Mário Hermes, logo, foi um congresso que teve o governo como 

incentivador e que conseguiu reunir um número expressivo de delgados.  

         O congresso pelego de 1912, na verdade, foi uma tentativa do Estado 

obter o controle político e social sobre a classe operária, uma vez que a 

questão social operária já não era visto, pelo Estado, como um caso de polícia. 

         A conclusão analisará os resultados obtidos com a pesquisa, verificando o 

alcance dos objetivos traçados e a hipótese de trabalho que reflete sobre o 

esforço do jornal “A Voz do Trabalhador” em alcançar uma mobilização 

nacional operária por meio dos Congressos Operários organizados pela 

Confederação Operária Brasileira. 

         Em relação aos objetivos esta pesquisa busca compreender como que 

através do jornal os sindicalistas revolucionários obtiveram uma mobilização 

operária visando à ampla participação desta classe nas atividades e 

campanhas contra a sociedade burguesa e identificar como o discurso 

sindicalista revolucionário transparece no jornal nas sessões sobre os 

congressos operários, principalmente o 2º. Congresso, enquanto um meio para 

constituir uma consciência de classe.    

         Para tais objetivos parto da seguinte hipótese: o jornal “A Voz do 

Trabalhador” empreendeu esforços para se manter enquanto um órgão da 

COB, assim como, uma imprensa operária que objetivou alcançar a 

mobilização e a revolução proletária, tendo alguma força e suporte para obter 

adesão de parte da classe operária que estava organizada. Embora a maior 

parte da classe operária não estivesse organizada, porque era influenciada 

pelos meios de comunicação de massa do governo que faziam propaganda 

negativa dos sindicalistas revolucionários e de suas causas, o fato é que os 

militantes libertários se utilizaram de seus órgãos para conseguir o controle 

político e social da classe operária. Através de jornais, organizando uma 

confederação operária e realizando congressos o sindicalismo revolucionário 

conseguiu penetrar de modo sistemático no meio social proletário alcançando 

algum padrão de organização para a luta revolucionária. 

         Teórica e metodologicamente esta pesquisa insere-se na história política. 

Essa inserção se deve ao fato de que a história política ampliou os campos de 



investigação, trabalhando com novos objetos que tratam das relações de poder 

em seus níveis variados. Isto é, a tradicional história política, oriunda do 

iluminismo, ao entrar em crise de paradigma no período entre 1945 e 1968/70, 

teve que investir na progressiva constituição de uma nova história política, já a 

partir da quarta geração dos Annales, buscando “fora da historiografia os 

modelos e sustentação teórica para o repensar das relações Estado-sociedade 

imposto pelo seu interesse em renovar o estudo do político”2.  

         Para efeito de esclarecimento, entendo por crise de paradigma a 

necessidade que os campos historiográficos possuem em si mesmos de se 

reverem, se revisitarem, a partir de críticas que seus respectivos autores 

tecem, buscando uma evolução abrindo caminhos para novos temas, novas 

abordagens. 

         Francisco Falcon trata muito bem desta questão em seu texto História e 

Poder afirmando de início que história e poder são inseparáveis3. Para ele o 

poder pode ser tanto um objeto de análise historiográfica quanto pode ser 

utilizado como instrumento que converte o conhecimento histórico em forma de 

dominação da elite sobre a maioria4. 

          Para esta pesquisa, que trabalha com imprensa operária anarquista e os 

congressos operários realizados, destaco os seguintes conceitos que vou 

utilizar: consciência de classe, ideologia e representação coletiva.  

          Para consciência de classe trabalho com o conceito de Edward. P. 

Thompson, em seu clássico Formação da classe operária inglesa. Nessa obra 

Thompson assinala que 

 

a consciência de classe é a forma como essas experiências 
(experiência de classe) são tratadas em termos culturais: 
encarnadas em tradições, sistemas de valores, ideias e formas 
institucionais. Se a experiência aparece como determinada, o 
mesmo não ocorre com a consciência de classe. Podemos ver uma 
lógica nas reações de grupos profissionais semelhantes que vivem 
experiências parecidas, mas não podemos predicar nenhuma lei. A 
consciência de classe surge da mesma forma em tempos e lugares 

diferentes, mas nunca exatamente da mesma forma.5 

                                                 
2 FALCON, Francisco José Calazans. História e Poder.  In: CARDOSO, Ciro Flamarion e VAINFAS, 
Ronaldo (orgs). “Domínios da História: Ensaios de Teoria e Metodologia”. Rio de Janeiro: Editora 

Campus, 1997. p.75. 
3 Ibid. p.61  
4 Ibid. Op.Cit. 
5 THOMPSON, E.P. “Formação da Classe Operária Inglesa”. Trad. Denise Bottomann. 2ª. Edição. 



 

         A discussão sobre consciência de classe não é nova. No século XIX Marx 

já tratava da questão em alguns de seus escritos. Em Ideologia Alemã o 

conceito de consciência de classe aparece e Marx afirmou que ela ocorre 

quando o indivíduo se reconhece enquanto classe, quando sabe o papel que 

ocupa no sistema produtivo e que age no sentido de transformar a situação na 

qual vive em sociedade, por meio da luta de classes. Sobre a questão da 

consciência de classe em Marx, George Rudé escreve: 

 

... para por fim à sua sujeição e romper com a “falsa consciência” 
que lhe fora imposta pelo capitalismo, o proletariado - e era a única 
classe capaz disso – deve desenvolver uma consciência 
“verdadeira”, ou consciência de classe, que lhe é peculiar. Só assim 
poderia tornar-se consciente de sua sujeição e aprender a superá-
la. Mas esse despertar não seria fácil, nem seria um processo 
fragmentário no qual proletários individuais simplesmente veriam a 
luz e a transmitiriam a outros. Seria um fenômeno essencialmente 
de classe embora os meios pelos quais se realizaria ficassem, a 

princípio, muito incertos.6 

 

         Rudé esclarece de modo significativo o que é consciência de classe em 

Marx. Não é, nem nunca foi, uma fórmula pronta e acabada. Para ter 

consciência de classe, no caso o proletariado, é necessário romper com a falsa 

consciência imposta pela classe dominante, a burguesia, e forjar sua própria 

consciência por meio de uma visão de mundo específica e exclusiva à classe 

operária para, por fim, transmiti-la para outras classes sociais subalternas. 

Mas, segundo Rudé, este último aspecto é um ponto crucial no processo de 

construção da consciência de classe porque o despertar da própria classe e de 

outras subalternas não é das tarefas mais simples.   

         Apesar de muitos autores, como por exemplo, Edgar Carone, Boris 

Fausto e o brasilianista Sheldon Marram apontarem que a classe operária 

nacional, no início do século XX, não possuía uma consciência de classe, visto 

sua origem camponesa, e que havia uma desorganização político-partidária 

dos líderes “libertários”, isto é, anarquistas, para pensar e organizar o 

movimento operário e o movimento sindical é importante chamar atenção que 

setores da classe operária organizada expressavam alguma consciência sobre 

                                                                                                                                               
Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1987. p. 10. 
6 RUDÉ, George. “Ideologia e protesto popular” - Parte I. Zahar Rio de Janeiro: Editores S.A. 

1982. p. 16.  



a exploração burguesa a que o proletariado estava submetido e, também, que 

lideranças sindicalistas revolucionárias estavam atentas à necessidade de se 

fazer à revolução social via sindicatos. Essa afirmação pode ser nitidamente 

percebida na seguinte passagem 

 

Ha uma grande diferença entre classe trabalhadora e classe 
trabalhadora organizada. Nesse sentido, quando se afirma serem os 
anarquistas hegemônicos, o que se tem em vista é o setor 
organizado da classe operária. Na verdade, a maioria dos 

trabalhadores não estava organizada em movimento algum. 7       

 

         Os autores que defendem a tese da ausência de consciência de classe, 

para explicar a debilidade do movimento operário e do movimento sindical na 

Primeira República afirmam isso considerando a totalidade do proletariado 

nacional e não se preocupam em distinguir classe trabalhadora da classe 

trabalhadora organizada como sugere a citação acima. Classificar todo 

operariado brasileiro como um setor monolítico e sem consciência de classe 

tornou-se um instrumento de poder político, que serviu (e serve) a certos 

segmentos, geralmente de elite, a quem interessa repassar esta ideia de falta 

de consciência da classe operária, objetivando o esquecimento em lugar da 

memória. 

         A questão da ideologia sempre suscita debate. Na verdade existem vários 

conceitos de ideologia. Norberto Bobbio, por exemplo, os distingue como 

conceitos fortes e conceitos fracos. Segundo ele o conceito fraco de ideologia 

consiste considerá-la como visão de mundo de uma determinada classe ou 

grupo social. Gramsci e Lênin pensavam dessa forma. Já o conceito forte é 

aquele que afirma que a ideologia é uma visão retorcida da realidade, 

transformando o conhecimento verdadeiro em algo ilusório, porém convincente, 

concebido como verdade pela maioria dominada. Foi desta forma que Marx 

conceituou ideologia em suas análises8.  

         Baseado em Leandro Konder, adoto o conceito de ideologia como uma 

visão de mundo de uma classe social que se pensa e se organiza. Ou seja, 

                                                 
7 CÔRTES, Alex Sandro Barcelos. Raizes do Anarquismo no Brasil. In DEMINICIS, Rafael Borges 
e FILHO, Daniel Aarão Reis (orgs). “História do Anarquismo no Brasil” (vol.1). Mauad X – 

EdUFF: Editora da Universidade Federal Fluminense. Rio de Janeiro: Niterói, 2006. p.50.  
8 BAZILIO, Luiz Cavalieri; PEREIRA, Rita Marisa Ribes; SOUZA, Solange Jobim e. “Ideologia, 
Utopia e Conhecimento: uma conversa com Leandro Konder”. In: “Teias: Rio de Janeiro”, ano 2, 

No. 4, Jul/Dez 2001. p. 1-2  



“[...]se reconhecendo como sujeitos capazes de se afirmarem sobre os objetos, 

intervindo, de algum modo, no processo histórico da mudança da realidade 

“objetiva” 9. 

         Em se tratando de história do movimento operário brasileiro, sindicalismo 

revolucionário e imprensa anarquista no início do século XX no Brasil, é de 

fundamental importância pensar como estes três campos dialogaram, ou seja, 

se articularam de modo a constituir um discurso ideológico anti-burguês e anti-

liberal, buscando conquistar adesões da massa trabalhadora para a revolução 

social que libertaria o proletariado da exploração capitalista e do sistema 

político visto como opressor aos olhos das lideranças anarquistas. 

         Em relação às representações coletivas faz-se necessário chamar 

atenção, primeiramente, para o fato de que tal conceito recebeu influencias de 

Pierre Bourdieu a partir de suas reflexões sobre cultura. Isto é, Boudieu parte 

de como o mundo social foi percebido pelas grandes tradições intelectuais, da 

maneira pela qual como entendem cultura. Mas, é em Roger Chartier que o 

conceito se constitui.  

         O conceito de representações coletivas vem sendo amplamente utilizado 

por historiadores como ferramenta para compreender determinados fenômenos 

culturais e políticos e de como estes influenciam nos comportamentos 

individuais e coletivos de modo a caracterizar um conjunto de normas, valores, 

atitudes, crenças, linguagens e imaginários partilhados por determinado grupo 

ou concebido por um indivíduo. Francisco Falcon, considerando o conceito de 

poder simbólico em Bourdieu10 e os trabalhos de Geertz (1973), Sahlins (1985), 

L. Dumont (1966 e 1977), Balandier (1980), Clastres (1974), entre outros, diz 

que 

 

O estudo do político vai compreender a partir daí não mais apenas a 
política em seu sentido tradicional, mas, em nível das 
representações sociais e coletivas, os imaginários sociais, a 
memória ou memórias coletivas, as mentalidades, bem como as 

diversas práticas discursivas associadas ao poder. 11                  

 

         A pesquisa tem como preocupação as orientações políticas fornecidas 

pelas lideranças sindicais revolucionárias, assim como o conjunto de 

                                                 
9 KONDER,  Leandro. Ibid. p. 25. 
10 BOURDIEU,  Pierre.  “O poder simbólico”. Lisboa: Difel, 1989. 
11 FALCON, Francisco José Calazans. Op. Cit. p. 76 



representações políticas e sociais produzidas por estes atores, que objetivaram 

influenciar na organização da classe trabalhadora nacional em pról de uma 

revolução social.  

         Acredito que por meio da análise dos artigos do jornal “A Voz do 

Trabalhador” a respeito dos congressos operários, sobretudo do Segundo 

Congresso Operário Brasileiro de 1913, e a pertinência das decisões 

assumidas pelos delegados nos congressos, torna-se possível compreender o 

quanto foi a influencia do sindicalismo revolucionário no comportamento da 

classe operária - pelo menos nos setores operários organizados - e que 

recebiam orientações desta corrente.    

         Em relação às fontes trabalhei com determinados números do jornal “A 

Voz do Trabalhador”. Preocupei-me com aquelas edições do jornal que 

trataram dos Congressos Operários, sobretudo o que foi realizado em 1913.  

         Utilizando as categorias conceituais de consciência de classe, ideologia e 

“representações coletivas”, fiz uma leitura crítica das fontes buscando a 

comprovação da hipótese e o alcance dos objetivos. 

         Explorar estas fontes primárias me permitiram penetrar mais 

profundamente no universo político e social tantos dos sindicalistas 

revolucionários quanto da classe operária que se encontrava organizada e que 

aderiu ao projeto de luta daqueles. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1o. Capítulo: A classe operária no Brasil: origens, formação e organização 

  

1.1 – A formação da classe operária – uma breve reflexão historiográfica         



 

         Inicio esta dissertação optando por uma reflexão, a meu ver necessária, 

sobre a historiografia que trata da formação da classe operária no Brasil. Esta 

decisão é decorrente de um posicionamento assumido por mim por duas 

razões: primeiro, porque já é uma prática dos historiadores iniciarem suas 

análises contemplando, às vezes de modo crítico, a historiografia produzida 

sobre o tema a que se dedicam e, segundo, porque oferece uma dimensão do 

que já se produziu e em que nível de análise e debate acadêmico encontra-se 

o objeto estudado.        

         Nesse sentido, trabalho com alguns autores que trataram, em parte, da 

formação da classe operária no país e com autores que trabalharam esta 

questão em relação ao Rio de Janeiro. Não posso falar da formação da classe 

operária sem recorrer ao que já se produziu a respeito do assunto, tendo em 

vista a complexidade que este objeto tem em si.                       

         Em relação à atualidade do tema, o debate acadêmico sobre a formação 

da classe operária no país 

 

contemplou [...] uma  nova opção historiográfica que conquistou 
importância nas reflexões sobre o mundo do trabalho, na qual a 
história operária deixou de ser, unicamente, a história do 
movimento operário organizado, em que sindicatos, partidos e 
correntes ideológicas deixaram de ocupar, sozinhos, o centro das 
preocupações e passaram a compartilhar espaços, cada vez 
maiores, com a análise das condições de existência diárias e das 

relações cotidianas do operariado. 12  

 

         Esta nova opção historiográfica a que Isabel Bilhão se refere foi 

possibilitada graças a aproximação da história social com a antropologia, 

abrindo caminho para se escrever uma história “vinda de baixo”13, cuja 

influencia teórica e metodológica foi de Edward P. Thompson.    

         Alguns autores entendem que essas influências thompsonianas vêm 

desde a década de 1980. Nesse período o debate historiográfico a respeito da 

classe operária cresceu muito, tanto em produção quanto em perspectiva 

teórica. Segundo Igor Mendes  
                                                 
12 BILHÃO, Isabel. Artigo: “A construção da identidade operária brasileira: aspectos de uma 

trajetória historiográfica (do nacional ao local)”. In: Revista Mundos do Trabalho. Vol.2, n. 4, 

ago-dez de 2010. p. 219 
13 Expressão cunhada por E.P. Thompson em 1966. In: THOMPSON, E.P.  “History from bellow, 

The Times Literary Supplement”, 1966, p. 278-280. 



 

alguns fatores foram importantes, tais como; o aumento de 
programas de pós-graduação em todo país, com o consequente 
aumento de dissertações sobre a classe operária; diminuição da 
repressão política, ampliando as liberdades civis; e as greves dos 
metalúrgicos do ABC paulista do final da década de 1970, que 
trazem de volta à cena as manifestações operárias, dotadas de 
espontaneidade, criatividade e formas de ação externas ao 
sindicato, que não podem ser apropriadas ou substituídas por este, 

politizando todos os locais e os meios de resistência. 14 

           

         Estes fatores criaram possibilidades de apropriação pela historiografia da 

classe operária do modelo teórico thompsoniano que percebe a classe 

proletária como uma categoria que se define ao longo do processo histórico, 

pela experiência, e não como um elemento estático.   

         A questão da experiência chama atenção no modelo elaborado por E. P. 

Thompson. Na ótica thompsoniana, a experiência é contínua, ininterrupta, é a 

que conduz o processo de formação da classe social e o historiador inglês 

trabalhou sob esta perspectiva ao analisar a formação da classe operária 

inglesa a partir do século XVIII.   

         Um aspecto relevante nesta nova concepção historiográfica para se 

escrever sobre a classe operária, reside no leque de temas que passaram a ser 

pesquisados, permitindo que novos caminhos de investigação fossem 

desbravados, trazendo à tona novas formas de análise e interpretação do que 

a classe operária foi, e tem sido, em sua existência histórica15.   

         A historiografia brasileira tem afirmado e rearfirmado com frequência que 

para se compreender a formação social da classe operária nacional é preciso 

partir da sociedade agro-exportadora e escravista do século XIX. Essa tem sido 

                                                 
14 MENDES, Igor. Historiografia Brasileira e Representações da História Operária. Anais do XI 

Encontro Regional da Associação Nacional de História – ANPUH/PR. “Patrimônio Histórico no 
Século XXI”, Paraná, 2008. p. 5-6.  
15 N. do A: Para compreender estas novas dimensões de análise da classe operária, ver, por 
exemplo, trabalhos de Lená Medeiros de Menezes, “Os Indesejáveis: os desclassificados da 

modernidade. Protesto, crime e expulsão na Capital Federal (1890-1930)”. Rio de Janeiro: 

edUERJ, 1996. Érica Sarmiento, “Galegos no Rio de Janeiro (1850-1970)”. Universidade de 
Santiago de Compostela, Espanha, 2006. que tratam, em linhas gerais, das condições de vida e 

de trabalho dos emigrados, suas estratégias e ações contra as medidas repressoras do governo 
da cidade do Rio Janeiro do início do século XX; como também, a historiografia da classe 

operária fora do eixo Rio-São Paulo, como o trabalho de Silvia Regina Ferraz Petersen, “A 
produção historiográfica sobre o movimento operário fora do eixo Rio-São Paulo”.; e, ainda, o 

trabalho de Flávia Fernandes, “Para case de família e mais serviços: o trabalho doméstico na 

cidade do Rio de Janeiro no final do século XIX”. São Gonçalo, Rio de Janeiro, 2009, que trata 
do trabalho doméstico na cidade do Rio de Janeiro no final do século XIX a partir de 

concepções teóricas thompsonianas. 



a posição dos trabalhos que analisam esse processo de formação da classe 

operária.  

         Segundo esta posição, a formação da classe operária se deve às 

alterações gradativas no conjunto das relações sociais de produção que foram 

ocorrendo, especialmente no último quartel do século XIX, sobretudo pela 

absorção da mão de obra imigrante ao sistema produtivo e pela expansão do 

mercado de trabalho livre e assalariado.  

         Sobre o tema selecionei quatro autores que privilegiam a transição da 

mão de obra escrava para a mão de obra livre e assalariada no final do século 

XIX, considerando o imigrante europeu como figura de proa para o processo 

que permitiu formar a classe operária. 

         Paulo Sérgio Pinheiro chama atenção para a composição da mão de obra 

assalariada no país a partir do final dos oitocentos considerando o seguinte 

 

Somente após 1888, ano da abolição do trabalho escravo no Brasil, 
aquelas regiões16 começarão a absorver essa mão de obra em 
grande escala. Mesmo antes da Abolição da Escravidão, os grandes 
proprietários de terra farão apelo à mão de obra européia, pois a 
operação financeira relativa a esses trabalhadores livres se 

mostrava vantajosa. 17 

           

         Fica claro pela citação acima que utilizar a mão de obra imigrante, 

naquela conjuntura do final dos oitocentos, foi se tornando economicamente 

mais compensador ao proprietário de terras do que manter a mão de obra 

escrava cujos custos eram bem mais altos.  

         Na década de 1880, internamente, o preço dos escravos era elevado 

tornando desinteressante a muitos proprietários que preferiram contratar e 

pagar por uma mão de obra do que comprá-la e mantê-la a seu custo.  

         Essa mudança gradual de mentalidade e comportamento de 

determinados senhores proprietários chama atenção porque caracteriza o jogo 

de interesses econômicos que marcou o embate político entre escravagistas e 

antiescravagistas até os últimos momentos da escravidão negra.   

         Sobre a inserção da mão de obra imigrante no sistema produtivo 

                                                 
16 Apud. O autor refere-se as regiões mais meridionais abaixo do Rio de Janeiro. Normalmente 

estas regiões meridionais correspondem à região centro-sul (hoje sudeste) do país. 
17 PINHEIRO, Paulo Sérgio de M. S. “Política e Trabalho no Brasil (dos anos vinte a 1930). 
Segunda Parte Industrialização e classe operária”. Cap. V: “O Proletariado Industrial e a Classe 

Operária”. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975. p. 87. 



brasileiro, acarretando uma transição de um tipo de trabalho para outro, os 

autores Victor Leonardi e Francisco Foot Hardman no clássico História da 

Indústria e do Trabalho no Brasil dizem 

 

A origem histórica do proletariado brasileiro é outra18, dadas as  
características de uma sociedade escravista, onde o peso da 
imigração de força de trabalho estrangeiro foi preponderante.  (...) 
No Brasil, a grande indústria surgia no seio de uma sociedade 
agrária e escravista, o que tornou específico o processo de 

transição para o trabalho livre e assalariado.19   

           

         Os autores chamam atenção para uma condição específica, porém não 

única, que possibilitou a origem e formação da classe operária: o surgimento 

da fábrica foi um contribuidor para que graduais transformações econômicas e 

sociais começassem a ocorrer na sociedade brasileira oitocentista 

principalmente através da introdução e expansão do trabalho livre e 

assalariado no país nas últimas décadas do século XIX. 

         Leonardi e Foot Hardman entendem que tanto a fábrica quanto a 

utilização da mão de obra imigrante foram, para o caso brasileiro, elementos 

específicos e decisivos para que o assalariamento da força de trabalho e, com 

ela, uma nova composição das relações de produção, separando capital e 

trabalho, ampliando e transformando, gradativamente, as relações escravistas 

de produção em relações assalariadas. 

         Carlos Augusto Addor, em A Insurreição Anarquista no Rio de Janeiro, 

compartilha desta tese da imigração afirmando o seguinte 

 

A contrapartida desse processo de desagregação do escravismo é a 
formação, no Brasil, de um mercado de trabalho livre. Um mercado 
de trabalho onde os homens, os trabalhadores, sejam livres não 
apenas do ponto de vista jurídico, mas principalmente do ponto de 
vista econômico, ou seja, braços (força de trabalho) que possam 
ser imediatamente incorporados pelo capital ao processo produtivo, 
sem que seu empregador necessite antecipar qualquer tipo de 
investimento, como ocorria com o tráfico africano, e como 
continuava a ocorrer com a imigração custeada pelo fazendeiro. A 
imigração subvencionada - a partir de 1870, pelo governo da 
Província de São Paulo, e a partir de 1890, pelo governo republicano 
recém-constituído – de trabalhadores estrangeiros, principalmente 
italianos, desempenha um papel estratégico, fundamental mesmo, 

                                                 
18 N. do A: Os autores fazem, no texto citado, uma breve comparação entre a formação da 

classe operária na Europa, destacando a Inglaterra, com o Brasil. 
19 LEONARDI, Victor e HARDMAN, Francisco Foot. “História da Indústria e do Trabalho no Brasil.  

Origens do proletariado fabril – Os proletários e a abolição”. 1ª. Edição, São Paulo, 1982. p. 95. 



nesse processo.20  
          

         Nessa passagem o autor esclarece que foi estratégica, por parte de 

certos proprietários, a forma de obter e utilizar a mão de obra. Addor parte do 

princípio de que àquela imigração estimulada e custeada pelo governo imperial, 

e depois pelo governo republicano, foi a responsável pelo surgimento da classe 

operária no país porque subverteu a forma de exploração da força de trabalho 

que de escrava passou a ser livre e assalariada.  

         Quando na citação o autor sinaliza para o aspecto, de suma importância, 

da incorporação pelo capital da nova mão de obra, isso traduz claramente que 

para garantir o acúmulo do capital investido na produção, tornou-se mais 

interessante assalariar a mão de obra e não mais escravizá-la, o que era 

despendioso.    

         Os autores acima mencionados possuem posições muito próximas, com 

sutis diferenças, porém, concordam em pelo menos um aspecto: que a 

imigração europeia foi um elemento decisivo para a formação do operariado 

brasileiro. Essa visão compartilhada por estes autores faz do estudo da 

transição da mão de obra escrava para a livre um campo historiográfico 

relevante para se compreender a formação do operariado nacional.            

         Cláudio Batalha em seu artigo afirma o seguinte 

 

Duas razões levam a esse tipo de leitura que elege um marco 
inaugural a partir do qual torna-se possível falar da classe operária. 
Por um lado, a presença do trabalho escravo antes de 1888, que 
conduz alguns autores até mesmo questionar a possibilidade de 
falar de capitalismo no Brasil nesse período. Por outro lado, a 
crença de que a classe operária é “filha da indústria” e que, 
portanto, só teria existência a partir da expansão industrial ocorrido 

nos anos 1880.21 

 

         Observa-se que o autor pontua que a classe operária só se forma a partir 

da abolição da escravidão e da expansão das fábricas em regiões como Rio de 

Janeiro, São Paulo e Minas Gerais no final dos oitocentos. Trata-se de uma 

visão clássica na literatura historiográfica da formação da classe operária, 

                                                 
20 ADDOR, Carlos Augusto. “A Insurreição Anarquista no Rio de Janeiro”. Cap. 1. “O Brasil e o 

Rio de Janeiro (1900-1920)”. Dois Pontos Editora ltda. Rio de Janeiro. 1986. p. 42. 
21 BATALHA, Cláudio. “Sociedades de trabalhadores no Rio de Janeiro do século XIX: algumas 
reflexões em torno da formação da classe operária”. Artigo In: Cad. AEL, vol 6, n 10/11, 1999. 

p 46. 



porque antes desse período apontado por Batalha, havia limitações quanto às 

possibilidades de formação da classe operária e, também, para o surgimento 

das fábricas tendo em vista a estrutura agrária e escravista predominante. 

         Passando a análise à esfera da historiografia que trata da formação 

operária no Rio de Janeiro, deve-se considerar que estudos sobre este tema, 

tendo a antiga capital federal como espaço, durante muito tempo permaneceu 

como pouco explorado, já que São Paulo sempre exerceu um papel 

hegemônico por ser um centro, por excelência, industrial, o maior do país, e por 

concentrar um significativo número de operários, sobretudo imigrantes desde o 

início do século XX. 

         Embora a escassez de pesquisas sobre a classe operária e o movimento 

operário no Rio de Janeiro na Primeira República, há um trabalho de pesquisa 

coordenado pela historiadora Eulália Maria Lahmeyer Lobo, que privilegia a 

cidade do Rio de Janeiro, onde justifica a escolha da cidade afirmando o 

seguinte 

 

O Rio de Janeiro foi escolhido pela sua importância como centro 
comercial, industrial, político e cultural, por ser relativamente 
menos estudado do que outras cidades industriais do Brasil e 
também pelas formas particulares de seu processo de acumulação 
capitalista e de formação do operariado. Tais características fazem 
com que o estudo deste caso permita discutir interpretações 

genéricas que se apoiam exclusivamente na experiência paulista.22   

                 

         Percebe-se pela citação que a escolha do Rio de Janeiro como espaço 

para o trabalho de pesquisa coordenado pela autora, se deve a um conjunto de 

elementos estruturais importantes que fizeram da cidade um lócus de memória 

histórica da classe operária e do movimento operário e, para, além disso, 

permite que a interpretação histórica se desloque da “experiência paulista”. 

         Outras pesquisas que contribuem para se pensar o Rio de Janeiro, a 

classe operária e o movimento operário, são os trabalhos de Lená Medeiros de 

Menezes23 e de Érica Sarmiento24, que analisam o cotidiano dos imigrantes na 

                                                 
22 LOBO, Eulália Maria Lahmeyer (coordenação). “Rio de Janeiro operário: natureza do Estado, 
conjuntura econômica, condições de vida e consciência de classe”. Introdução Geral: “Estado, 

Movimento Operário e Condições de Vida: Rio de Janeiro, 1930-1970”. Rio de Janeiro: Access. 

1992. p. 1  
23 MENEZES, Lená Medeiros,Ibid. 
24 SARMIENTO, Érica, Ibid.    



cidade do Rio de Janeiro em suas condições de vida e de trabalho e os 

processos de sua inserção na sociedade carioca da Primeira República, são 

indicações bibliográficas que reforçam a necessidade da contínua produção 

acadêmica que tenham a antiga capital como cenário onde as tramas operárias 

se constituíram. 

         Érica Sarmiento, por exemplo, pesquisando sobre a imigração espanhola 

para o Rio de Janeiro, mesmo criticando o reducionismo dos trabalhos sobre a 

cidade capital e a escassez de pesquisas tendo como objeto de análise os 

imigrantes, fornece uma contribuição valiosa para se pensar a construção 

identitária do operário urbano que viveu na cidade do Rio de Janeiro no início 

do século passado.  

         A tese de Érica Sarmiento sobre os imigrantes galegos para a cidade do 

Rio de Janeiro preenche indiscutivelmente uma lacuna importante porque 

revela aspectos interessantes do cotidiano, vida e trabalho, do imigrante e, 

logo, da classe operária carioca. A metodologia de trabalho utilizada é de 

origem thompsoniana que caso da pesquisa de Érica Sarmiento, trata-se de 

uma produção acadêmica que se preocupa com os “desclassificados da 

modernidade”25.   

         Os trabalhos de Lená Medeiros e Érica Sarmiento serão contemplados 

mais adiante quando a reflexão se ocupará da formação da classe operária no 

Rio de Janeiro.                     

          Concluindo esta reflexão, concordo com as teses que dizem que a 

formação da classe operária no Brasil e, de modo mais específico, no Rio de 

Janeiro foi fruto de uma série de transformações estruturais ocorridas na 

sociedade entre o final do século XIX e início do século XX, com grande 

influência de imigrantes europeus.  

 

1.2 – A formação da classe operária no Rio de Janeiro 

 

         As razões pelas quais me preocupei em inserir como tópico desta 

introdução à formação da classe operária na cidade do Rio de Janeiro são as 

                                                 
25 Apud. Expressão utilizada por Lená Medeiros no título de sua tese de doutorado que designa 

os grupos subalternos, que inclui muitos emigrados residentes na cidade do Rio de Janeiro, que 
foram excluídos do projeto de reformas urbanas empreendido por Pereira Passos no início do 

século XX. 



seguintes: a) com a proclamação da República a cidade permaneceu como 

centro político, administrativo e cultural do país; b) foi nesta cidade que os 

congressos operários se realizaram; c) o jornal operário “A Voz do 

Trabalhador”  era editado na cidade; d) a COB era um órgão sediado na 

cidade; e) ainda são poucos os trabalhos que contemplam a classe operária 

carioca seja na sua formação, seja na sua organização política e social.   

         É comum pensar em classe operária e sua formação, a partir de um 

processo de industrialização. Conforme já sinalizou Claúdio Batalha em citação 

acima: “[...]a classe operária é “filha da indústria”26. Há um consenso 

generalizado entre inúmeros historiadores de que só há indústria se houver 

capitalismo e este pressupõe capital e trabalho assalariado.  

         A relação de produção capitalista, no caso, a relação capital/trabalho, 

decorrente da Revolução Industrial inglesa a partir do final do século XVIII, foi à 

peça chave para gerar a classe operária. Na medida em que a sociedade 

industrial foi se estabelecendo, a bipolaridade entre burguesia e proletariado foi 

se constituindo.   

         Retomando Edward P. Thompson em A Formação da Classe Operária, 

obra clássica em que o autor analisa o processo que originou a classe operária 

na Inglaterra, lemos a seguinte crítica a respeito de como a classe operária tem 

aparecido em determinadas análises. No prefácio da obra afirma o autor 

 

Ao selecionar os temas estava ciente de, por vezes, escrever contra 
o peso de ortodoxias predominates. Há ortodoxia fabiana, onde os 
trabalhadores em sua grande maioria são vistos como vítimas 
passivas do laissez-faire, com exceção de alguns organizadores 
com uma visão de longo alcance (especialmente Francis Place). Há 
a ortodoxia dos historiadores econômicos empríricos, onde os 
trabalhadores são vistos como força de trabalho, migrantes ou 
dados de séries estatísticas. Há a ortodoxia do “Progresso do 
Peregrino”, onde aquele período é esquadrinhado em busca de 
pioneiros precursores do estado do Bem-Estar Social, progenitores 
de uma Comunidade Comunista ou (mais recentemente) precoces 
exemplares de relações industriais racionais. Cada uma dessas 
ortodoxias tem uma validade. Todas contribuíram para o nosso 
conhecimento. Discordo das duas primeiras porque tendem a 
obscurecer a atuação dos trabalhadores, e o grau com que 
contribuíram com esforços conscientes, no fazer-se da história. 
Discordo da terceira porque lê a história à luz de preocupações 
posteriores, e não como de fato ocorreu. Apenas os vitoriosos (no 
sentido daquelas cujas aspirações anteciparam a evolução 
posterior) são lembrados. Os becos sem saída, as causas perdidas 

                                                 
26 BATALHA, Cláudio. Op. Cit. p. 46. 



e os próprios perdedores são esquecidos. 27   
          

         A citação acima é imperativa porque tece uma crítica ao modo como 

autores, que analisam o capitalismo, trataram da classe operária 

historicamente. Trataram-na como sujeito sem peso e sem importância na 

constituição da sociedade industrial.  

         Sem desmerecer o que cada matriz mencionada por Thompson forneceu 

para o avanço dos conhecimentos sobre a sociedade industrial e seus 

desdobramentos, importa chamar atenção que o autor não poupa críticas a 

essas ortodoxias historiográficas, porque todas fazem uma leitura da classe 

operária sem lhe dar o devido valor de sujeito histórico.  

         Desse modo à classe proletária sempre estará sujeita a interpretações 

que vão desde sua formação até os movimentos operários sob o estigma de 

ser uma classe social débil, sem coesão e/ou coerência em suas formas de 

organização e de ação.  Uma classe social sem consciência de si.  

         Nas últimas décadas a história da classe operária tem sido escrita 

levando em conta a questão da consciência de classe28. Porém, como já 

afirmado anteriormente, o conceito da consciência de classe não é inteiramente 

novo quando se trata de pensar a classe operária historicamente. Em Ideologia 

Alemã Marx expressou os primeiros fundamentos para a apreensão da 

consciência de classe como um processo histórico e dialético constituído por 

homens concretos inseridos num determinado modo de produção e relações 

                                                 
27 THOMPSON, Edward. “A Formação da Classe Operária”. Vol 1. “A árvore da liberdade”. Trad. 
Denise Bottmann. Col. “Oficinas da História”. Direção: Edgar de Decca. Ed. Paz e Terra. 1987. p. 

12 e 13. 
28 N. do A: No século XIX Marx já tratava da consciência de classe em Ideologia Alemã; porém, 
autores como Edward P. Thompson, Eric Hobsbawn e outros retomaram esta tendência ao 

escreveram uma história da classe operária a partir das experiências culturais desenvolvidas por 
grupos operários, principalmente nos primórdios da Revolução Industrial. No Brasil essa 

tendência ganhou força a partir da década de 1980, porém, na década de 1970 Moisés Vinhas 

em Estudos sobre o Proletariado Brasileiro, recorreu a fatores objetivos à classe que, uma vez 
incidindo sobre ela, estabeleceram certas condições para a sequencia de etapas de 

desenvolvimento dos trabalhadores. Isto é, para Moises Vinhas o processo de transformação da 
classe operária caminha em direção incondicional à harmonização de seus interesses internos e 

à consolidação de sua consciência.  Mais recentemente, Antônio Luigi Negro, em Linhas de 
montagem: o industrialismo nacional-desenvolvimentista e a sindicalização dos trabalhadores 

(Parte I) (2004), afirma que a consciência de classe operária consiste no reconhecimento das 

experiências unívocas da mesma nos ambientes da fábrica onde os aspectos particulares 
capazes de unir  os operários em classe, a coesão moral e cultural por exemplo, não pode ser 

abalada pelas interferências exteriores, pois nada é capaz de anular a experiência.     



sociais correspondentes29. 

           Na formulação de Marx, a consciência de classe emerge do processo 

social na medida em que a ação dos homens é teleológica. Portanto, a 

consciência de classe é, pois, um produto social30. 

         Marx ao se referir ao proletariado como classe social afirmava que a 

consciência de classe deste só se constituiria quando se transformasse de 

classe de si para classe para si31. Para ele, um grupo de indivíduos só se 

converte em uma classe social quando toma consciência de sua situação 

enquanto classe.                   

         Passando agora à questão da formação da classe operária no Rio de 

Janeiro, tem sido recorrente pensar esta formação social considerando o 

ambiente urbano da cidade naquele período de virada do século XIX para o 

século XX, quando transformações estruturais estavam em andamento em 

nome do “progresso” e da “civilização” excludentes32 espelhadas na Europa e, 

simultaneamente, ocorria à imigração portuguesa e espanhola que se 

encontrava na base da constituição da classe operária carioca.  

         É importante considerar que não apenas a cidade do Rio de Janeiro 

passava por tais transformações. A região sudeste se transformava 

estruturalmente através de somas de capitais acumulados, provenientes tanto 

da produção e comercialização do café quanto de outras atividades 

econômicas, os quais eram investidos em projetos de urbanização nas duas 

principais cidades do país.  

         No Rio de Janeiro, em particular, “progresso” e “civilização” estiveram na 

ordem do dia, sobretudo durante as reformas urbanas do então prefeito Pereira 

Passos. Sob inspiração parisiense a cidade do Rio de Janeiro, centro 

                                                 
29 MARX, Karl, ENGELS, Friedrich. “A Ideologia Alemã (I – Feuerbarch)”. Trad.: José Carlos Bruni 

e Marco Aurélio Nogueira. 5ª. edição, São Paulo: HUCITEC, 1986. p. 35-39.  
30 Ibid. 
31 N. do A: Aula proferida pela Profa. Dra. Marly Vianna no dia 18 de abril de 2012, no curso de 

Mestrado pela Universidade Salgado de Oliveira, na linha de pesquisa Ideologia e Política, que 
teve como um ponto de discussão a questão da consciência de classe segundo Marx. Nesta aula 

a Professora Marly Vianna afirmou que considera-se classe em si a classe operária que o é 
objetivamente, sem consciência de sua situação; enquanto que classe para si  é quando o 

operário tem a consciência do seu papel no sistema produtivo e tem um projeto de 

transformação social objetivando transformá-la em uma sociedade justa e igualitária.  
32 NEVES, Margarida de Souza. “Os cenários da República: o Brasil na virada do século XIX para o 

século XX”. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves (Org.). “O Brasil 

Republicano. O tempo do liberalismo excludente: da proclamação da República à Revolução 1930”. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira. Vol 1. 2003. p. 15-45. 



administrativo, político e cultural do país por ser o destrito federal, vivia nos 

tempos da modernização uma vez que a elite local via na perspectiva da 

modernidade o caminho ideal para tornar o espaço urbano habitável de acordo 

com sua visão de mundo.  

         O historiador Marcelo Basile mencionando em seu texto sobre o 

acentuado processo de urbanização pelo qual a cidade do Rio de Janeiro 

passou naquele contexto histórico, afirma que tal processo promoveu 

  

[...] a expansão do espaço físico das freguesias  urbanas, a 
conversão de áreas rurais em suburbanas, a introdução de diversos 
melhoramentos nos serviços públicos de infra-estrutura urbana 
(iluminação a gás, rede de esgoto sanitário, abastecimento 
domiciliar de água encanada, bondes de tração animal, calçamento 
com paralelepípedo) e a multiplicação de espaços de sociabilidade 
(passeios públicos, teatros, cafés,  confeitarias, livrarias, 

associações literárias, artísticas e musicais). [...] 33 

 

         Se modernizar era a palavra de ordem das elites para tornar o espaço 

urbano um lugar onde prevalecessem os hábitos, os costumes e uma cultura 

próprios destas elites, ao mesmo tempo era necessário provocar a 

transferência daqueles grupos subalternos para regiões mais afastadas do 

centro urbano.  

         Agregados aos subalternos estavam inúmeros imigrantes portugueses e 

espanhóis que na cidade ou já residiam maior ou menor tempo, ou eram 

recém-chegados, sempre em busca de uma condição de vida e de trabalho 

melhores do que àquelas deixadas em suas regiões de origem. 

         O trabalho de Lená Medeiros é emblemático no sentido do ambiente 

urbano da cidade do Rio de Janeiro, porque a autora para explicar o homem 

comum em sua luta pela sobrevivência, os problemas cotidianos do imigrante 

pobre e suas adversidades, no Rio de Janeiro do início dos novecentos, ela 

foca o processo de inserção do imigrante ao processo civilizador desenvolvido 

na cidade num jogo de “luzes”e “sombras”34.  

                                                 
33 BASILE, Marcelo Otávio. “Consolidação e crise do Império”. In: LINHARES, Maria Yedda. 

(Org.) “História Geral do Brasil”. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1996. cap. 6, p. 246. 
34 N. do A: “Luzes” e “sombras”, são expressões que a historigrafia tem se utilizado para 

explicar a civilização e o progresso, ambos por meio de projetos urbanísticos, que privilegiam os 

grupos de elite e excluem os grupos vistos e tidos como subalternos, nacionais e estrangeiros; 
assim como, os bastidores da política e os cenários onde estes projetos de urbanização foram 

executados.  



         Sobre a formação da classe operária, a autora busca a explicação por 

meio dos censos realizados entre o final do século XIX e início do século XX. 

Segundo Lená Medeiros 

 

Do Império à República, o comércio e as oficinas projetaram-se 
como espaços de concentração da mão de obra estrangeira. Em 
conjunto, os dois setores compunham creca de 40% do total gerral 
dos trabalhadores não nacionais empregados na cidade. A maioria 
dos restantes distribuía-se pelo serviço doméstico, transportes, 
construção civil e pelas várias formas de subemprego. Dos 
armazéns de secos e molhados aos grandes magazines; das 
padarias à indústria de moda; dos carretos à condução dos 
veículos; do trabalho nas pedreiras aos serviços artesanais, 
imigrantes de várias nacionalidades firmaram sua presença no 
mercado de trabalho da capital ao final dos oitocentos e início dos 

novecentos. 35                 
 

         Percebe-se que a formação da classe operária carioca ocorreu pelo viés 

da absorção da mão de obra estrangeira pelos diversos mercados de trabalho 

existentes àquela época. A maior parte destes trabalhadores emigrados eram, 

e assim permaneceram, pobres e sem nenhuma qualificação profissional, outra 

característica interessante do ponto de vista do mundo do trabalho36.  

         Ao que consta do censo de 1872, eram operários os canteiros, os 

calceteiros, os mineiros, os cavouqueiros, os trabalhadores de metais, 

madeiras, tecidos, couros, peles, vestuários e calçados, os empregados em 

tinturaria e em edificações37.  

         As diversas atividades de trabalho, mesmo sem uma legislação social, 

atraíam um percentual significativo de indivíduos, nacionais e estrangeiros, que 

se inseriam no mundo do trabalho não só por necessidades de sobrevivência, 

mas também, pela necessidade de estabelecer relações do tipo social. 

         Analisando a imigração galega para o Rio de Janeiro entre o final do 

século XIX e início do século XX e, também, partindo do que era o espaço 

urbano, Érica Sarmiento nos afirma 

 

Apesar da imigração e da miscigenação virem desde a época do 
colonialismo, a contribuição multicultural e a diversidade étnica 
prevaleceram no final do século XIX, com o processo de 
modernização da sociedade brasileira começando a fazer parte dos 

                                                 
35 MENEZES, Lená Medeiros. Ibid. Cap 3 “Estrangeiros Pobres Nos Fios Da Trama”.  p. 67. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 



sistemas de produção capitalista. Via-se um país que continuava 
mantendo o seu modelo econômico baseado (na produção) na 
exportação de matérias-primas, mas que ao mesmo tempo 
começava a dar os primeiros passos na economia urbana, com a 
ampliação do mercado consumidor e dos meios de transporte, a 
criação das primeiras indústrias e o crescimento do setor terciário, 
transformações que já vinham ocorrendo desde o século XIX na 

capital federal. 38   

                

         A autora considera esse o cenário em que o imigrante teve que se inserir 

na expectativa de atingir os interesses pelos quais emigrou. Segundo Érica 

Sarmiento, os centros urbanos, no caso, Rio de Janeiro e São Paulo, ofereciam 

oportunidades de trabalho no setor terciário em expansão nestas cidades, 

oferecendo, ainda, oportunidade de ascensão social mais rapidamente, o que 

não ocorreu para todos os emigrados39. Muitos permaneceram, como já se 

observou, na pobreza e miséria. 

         Outro aspecto interessante apontado pela autora é quanto à densidade 

demográfica. O Rio de Janeiro da primeira década dos novecentos 

apresentava mais de 800.000 habitantes, dado numérico expressivo para 

época e que traduz que a cidade crescia tanto em expansão geográfica quanto 

em densidade demográfica. O fato é que, conforme ocorria o crescimento 

populacional, multiplicavam-se os problemas urbanos. Doenças epidêmicas, 

amontoados de casas simples (os cortiços), prostíbulos, vadiagem entre outros, 

mostravam uma outra cidade diferente daquela que as elites desejavam40. 

         A questão da densidade demográfica interessa porque revela que se a 

população em geral crescia, a população subalterna também. Sendo assim, era 

crescente o número de operários. Ou seja, como a classe operária era 

composta por trabalhadores assalariados livres, quer fossem estrangeiros, quer 

fossem ex-escravos, quer fossem homens e mulheres que sempre foram livres 

era um composto social heterogêneo que conforme já sinalizou Ângela de 

Castro Gomes 

 

[...] Eles se diferenciavam muito, em cor, sexo, idade, etnia (havia 
imigrantes de várias nacionalidades), e se autodefiniam como 
artistas, artesãos, operários, funcionários etc. Essa grande 
diversidade demonstrava como esse foi um período estratégico 

                                                 
38 SARMIENTO, Érica. Ibid. Cap 1 “A sociedade brasileira e carioca e as suas políticas de 

imigração”. 1. “A imigração numa sociedade multirracial”. p. 27.  
39 SARMIENTEO, Érica. Op. Cit. p. 31. 
40 Ibid. 



para a formação de atores políticos no Brasil, entre os quais 

estavam os trabalhadores e o empresariado. [...] 41    

                 

         Apesar da heterogeneidade da classe operária carioca no início do século 

XX, é inegável que a sua formação dependeu da expansão industrial; da 

expansão do mercado de trabalho; da expansão da cidade e do crescimento 

populacional, este último acompanhado da chegada em massa de imigrantes. 

Estes elementos conjugados permitem que se tenha uma visão em que se 

pode vislumbrar o processo de formação da classe operária na “cidade 

maravilhosa”.     

          

1.3 – A organização da classe operária 

 

         Os autores Cláudio José de Sousa Oliveira e Paulo César Inácio, em O 

Proletariado em “Movimento”, escrevem o seguinte “No Brasil, a classe 

operária começou a surgir nos últimos anos do Império, mas foi durante a 

República, com o desenvolvimento da indústria que ela cresceu 

extraordinariamente”42.  

        Se há um consenso entre os historiadores de que só se pode pensar em 

classe operária no Brasil, e no Rio de Janeiro, a partir das últimas décadas do 

século XIX e no início do século XX, em função do aparecimento das fábricas, 

importa afirmar que a organização da classe operária também remonta a esse 

período. 

         Pretendo analisar esta organização da classe proletária privilegiando, 

inicialmente, o mutualismo do século XIX por entre os primeiros grupos de 

trabalhadores livres e, em seguida, pela formação dos primeiros sindicatos já 

no período republicano.  

         Inicio esse caminho citando José Albertino Rodrigues que escreveu o 

seguinte sobre as dificuldades em se organizar o trabalho livre face o 

predomínio do trabalho escravo 

 

                                                 
41 GOMES, Ângela de Castro. “Cidadania e direitos do trabalho”. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2002. p. 16. 
42 OLIVEIRA, Cláudio José de Sousa e INÁCIO, Paulo César. “O Proletariado em “Movimento”. 
http://www.catalao.ufg.br/historia/arquivosSimposios/historia/VIISIMPOSIO/comunicacoes/Clau

dio Jose/claudio_jose.pdf  p. 4 

http://www.catalao.ufg.br/historia/arquivosSimposios/historia/VIISIMPOSIO/comunicacoes/Claudio%20Jose/claudio_jose.pdf
http://www.catalao.ufg.br/historia/arquivosSimposios/historia/VIISIMPOSIO/comunicacoes/Claudio%20Jose/claudio_jose.pdf


O trabalho escravo continuava a dominar a vida do país, sem poder 
apresentar qualquer forma própria de organização. E o trabalho livre 
continuava de pouca expressão e formalmente impossibilitado de 
criar suas próprias formas de organização, enquanto o estilo de 
vida patriarcal não estimulava o aparecimento de organizações 

espontâneas e informais. 43 

           

         A questão do mutualismo existente nas primeiras organizações de 

trabalhadores livres da segunda metade do século XIX tem sido a via 

explicativa de muitos autores44 no sentido de compreender como que a classe 

operária foi se organizando no seio da sociedade escravocrata. Em suas 

análises estes autores sustentam que as sociedades mutualistas era um 

conjunto de associações que se destinavam a socorros mútuos a trabalhadores 

que estivessem em algum tipo de dificuldade de sobrevivência. 

         Conforme aponta Humberto Santos de Andrade 

 

 O estudo do fenômeno do mutualismo tem se renovado 
sobremaneira nos últimos anos. Essa circunstância propiciou 
algumas possibilidades de interpretação dessa forma de 
associativismo que se materializou na construção das sociedades 
beneficientes sobretudo no século XIX e início do XX. As 
sociedades mutualistas compreendiam desde os interesses étnicos 
de comunidades marcadas pela migração e pela herança 
escravocrata até aos interesses profissionais de determinadas 
categorias de trabalhadores. O mutualismo caracteriza-se, 
sobretudo, por sua complexidade e conseqüente impossibilidade de 
um modelo único de análise assentado apenas em uma de suas 
formas concretas. Isto se dá, eminentemente, pelo fato de sua 
interpretação, como questão historiográfica, oscila entre 
abordagens que enfatizam o seu papel previdenciário e outras que 
tratam do fenômeno mutual como parte da formação da classe 

trabalhadora. 45  

          

                                                 
43 RODRIGUES. José Albertino. “Sindicato e desenvolvimento no Brasil”. 2ª. edição. São Paulo: 

Edições Símbolo. 1979. p. 26.  
44 N. do A: José Albertino Rodrigues, “Sindicato e desenvolvimento no Brasil” Op. Cit., Claudio 

Batalha, ”O Movimento Operário na Primeira República”. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 2000, 
Sônia Regina de Mendonça, “Estado e Sociedade – a consolidação da República Oligárquica”. In: 

LINHARES, Maria Yedda (org.). “História Geral do Brasil”. Rio de Janeiro: Campus, 1990, e 

outros já se utilizaram do mutualismo para explicar o chamado período “pré-histórico” da classe 
operária que é distinto do período posterior. Para estes autores o que explica tanto a gênese do 

operariado quanto suas formas de organização é o mutualismo que significava o auxílio mútuo 
entre os trabalhadores livres que, para esta vertente, ainda não eram operários e sim 

trabalhadores sem qualquer legislação social do trabalho e que sobreviviam por meio de 
trabalhos diversos, porém remunerados.  
45 ANDRADE, Humberto Santos de. A Associação Tipográfica Baiana: o mutualismo entre 

tipógrafos baianos (Salvador – séculos XIX e XX). 
www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1364784267_ARQUIVO_AAssociacaoTipograficaBa
iana_TextoAnpuh_2013.pdf. p.1. 
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         O mutualismo ou as associações beneficentes começam a surgir no 

Brasil no século XIX. Na década de 1830 há registros da existência de 

sociedades de socorros mútuos. Porém, a expansão destas formas de 

organização do trabalho e, por que não, da organização da classe operária, 

ocorreu na década de 1890., sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

Essa constatação da expansão do mutualismo no final do século XIX articula-

se com a fase de transição do escravismo para o capitalismo no país quando 

as relações livres e assalariadas predominavam. 

         Em geral, as sociedades mutuais preenchiam a lacuna provocada pela 

ausência de seguridade social dos trabalhadores. Isto é, exerciam papel 

assistencialista já que não existia uma legislação social do trabalho que 

assegurasse os trabalhadores em seus direitos mais elementares do mundo do 

trabalho. As sociedades mutuais auxiliavam os seus associados contra 

doenças, acidentes de trabalho, aposentadoria, falecimento, nesse caso, 

concessão a pensão familiar.  

         Com bases locais as sociedades mutuais, já no início do século XX, 

influenciaram na discussão das leis sobre acidentes de trabalho cujo projeto 

era do então senador paulista Adolfo Gordo. Já em 1916 o Código Civil passou 

a regulamentar as associações e em 1917 o projeto do senador foi retomado. 

         Com a aquisição pelas associações do direito de se tornarem 

personalidades jurídicas, passaram a receber privilégios como isenção de 

alguns impostos e direito de receber juros capitalizados em seus depósitos em 

caixas econômicas. Além de recursos privados, algumas associações recebiam 

auxílio do Estado, marcando uma relação com o poder público no qual as 

demandas das associações eram atendidas.       

         A exemplo do Rio de Janeiro, capital do Império, existiam entre 1850 e 

1888, ano da abolição, diversas associações mutualistas que objetivaram 

oferecer assistências àqueles que se encontrassem desamparados 

economicamente, seja por estarem desempregados, por estarem velhos ou por 

estarem enfermos 46.  

                                                 
46 Apud. José Albertino Rodrigues chama atenção, em sua obra acima citada, para os nomes 

das associações mutualistas. Segundo este autor, existiram no Rio de Janeiro, a Associação 

Tipográfica Fluminense (1853), que chegou a comandar uma greve em 1858; a Sociedade 
Beneficiente de Caixeiros (1873); a Associação de Auxílio Mútuo dos Empregados da Tipografia 

Nacional e a Associação dos Socorros Mútuos, mais tarde transformada em Liga Operária; e a 



         Ao que parece às associações mutualistas estão na raiz da organização 

da classe operária. Ao mesmo tempo em que davam alguma formação social 

aos trabalhadores livres, criavam alguma forma, ainda que “artesanal e 

gremial”47, segundo afirma José Albertino Rodrigues, de organização porque 

objetivaram defender os interesses em comum das diversas categorias de 

trabalhadores.  

         Se por um lado essas associações mutuais encontravam dificuldades 

para se constituir, por outro, as que existiam, tinham estatutos bem definidos, 

os quais exigiam dos associados um perfil mínimo para fazerem parte do 

quadro de sócios efetivos. Os associados tinham que cumprir com regras e 

honrar compromissos financeiros para que a associação pudesse ser mantida, 

já que o governo não oferecia garantias nem mesmo para a existência da 

associação. Eram associações autônomas que não dependiam de decisões 

governamentais para existirem, somente delas próprias.  

         Traço marcante nas associações mutualistas diz respeito à classificação 

destas organizações. Não se pode classificar as associações mutuais segundo 

um padrão unívoco quanto a perspectiva identitária dos associados. No geral, 

as associações mutuais tinham base local, sendo minoritárias as de alcance 

regional ou nacional. Havia aquelas que se organizavam por etnia. Muitas 

foram erigidas em torno da categoria profissional dos associados, por locais de 

trabalho, ou indiscriminadamente reunindo trabalhadores de diversos setores48.  

         A questão do mutualismo contém em si um outro aspecto relevante. Este 

aspecto diz respeito à existência de diferentes tipos de associações as quais 

foram se constituindo na segunda metade do século XIX. José Albertino 

Rodrigues elucida que havia as associações mutualistas do tipo puro, mas 

também havia aquelas que eram de caráter reivindicativo que tiveram por 

objetivo a concretização de uma forma pioneira de seguro social, que foram os 

montepios. Um exemplo interessante para este último fornecida pelo autor, é o 

“Monte de pensões dos operários dos Arsenais do Império”, fundado e formado 

por operários do Arsenal da Marinha da Corte.49 

                                                                                                                                               
União Beneficiente dos Operários da Cosntrução Naval (1884).    
47 RODRIGUES, José Albertino. Op Cit. p. 7 
48 JESUS, Ronaldo P. de. “Mutualismo e Desenvolvimento Econômico do Brasil no século XIX”. 
http://www.eumed.net/rev/oidles/01/Pereira.htm#_ftn3 
49 RODRIGUES, José Albertino. Ibid. p.8. 
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         No século XX, já no período republicano, a organização operária ganhou 

uma dimensão mais elaborada porque foi quando os primeiros sindicatos 

começaram a aparecer dando à classe operária um teor mais organizativo. 

Distintamente das associações mutualistas do século XIX, os sindicatos 

possuíam uma estrutura mais representativa sob o ponto de vista político. 

         Segundo Boris Fausto, os motivos principais que possibilitaram a 

formação do sindicalismo no Brasil foram o crescimento das cidades, 

acompanhado pelo crescimento populacional, sobretudo com a presença de 

imigrantes europeus, e a diversificação de suas atividades.50  

         Em seu estágio embrionário, o sindicalismo brasileiro adquiriu status de 

representação classista a partir da aprovação do decreto no. 979, de janeiro de 

1906, do então presidente Rodrigues Alves, que facultava aos profissionais 

rurais e urbanos organizarem sindicatos para defenderem os seus direitos.51 

         Por conta deste decreto há de se considerar que o sindicalismo no Brasil, 

em alguns momentos, teve a intervenção do governo no sentido deste obter o 

controle mais efetivo sobre a classe operária que se organizava. As iniciativas 

governamentais estavam fundamentadas na ideia de que a classe operária, 

uma vez organizada em sindicatos próprios sob orientação do sindicalismo 

revolucionário, punha em risco a ordem que se queria estabelecer de acordo 

com os interesses das elites. 

         Luiz Werneck Vianna, em Liberalismo e Sindicato no Brasil, demonstra 

que a questão sindical foi o foco da discussão sobre as leis trabalhistas no 

período entre 1891 e 1919, período marcado por uma ortodoxia liberal, 

segundo o autor; a ausência de uma regulamentação do mercado de trabalho 

fez com que o operariado, ou parte dele, se organizasse em prol de seus 

direitos. Tal movimentação tomou dimensões que preocupavam o Estado 

fazendo com que houvesse uma mudança de postura em relação ao mercado 

de trabalho. Ou seja, a mudança de postura foi marcada pelo esforço do 

governo em cooptar politicamente a classe operária, através de obras 

assistenciais e criando sindicatos ligados ao governo.52       

                                                 
50  FAUSTO, Boris.  “História do Brasil”. São Paulo: Edusp, 14ª. Edição. 2012. 688 p. 
51 MORAES, Rafaela Sedassari. “As fases e as conquistas do sindicalismo brasileiro”. 

http://eventos.uenp.edu.br/sid/publicacao/resumos/4.pdf p. 1. 
52 VIANNA, Luiz Werneck. “Liberalismo e Sindicato no Brasil”. Cap. 1 “A Legislação trabalhista 

antes de Vargas: da ortodoxia liberal à intervenção do Estado”. 4. “Leis Trabalhistas entre 1891 

http://eventos.uenp.edu.br/sid/publicacao/resumos/4.pdf


         Outro aspecto interessante a se observar é que nem todo grupo de 

operário, ou de trabalhador, estava envolvido com o sindicalismo no início do 

século XX. Muitos, na ótica de alguns autores estavam fora de qualquer 

organização operária no sentido sindical. Isso se constituía num problema sério 

para aqueles que pensavam a organização sindical e, logo, na luta operária 

com fins reivindicatórios e revolucionários.  

         O problema dos grupos operários não organizados poderia ser resolvido 

mediante ações concretas que viabilizassem a organização operária via a 

ideologia do sindicalismo revolucionário. Vale lembrar que o sindicalismo 

revolucionário foi à via pela qual os líderes sindicais propuseram a revolução 

social que emanciparia o operariado da exploração capitalista.  

         Apesar de alguns autores defenderem a tese de que nem toda classe 

operária era sindicalizada e que a questão sindical na Primeira República era 

caso de polícia, ideia esta bastante difundida, o fato é que o Estado pouco se 

ateve a questões referentes ao mundo do trabalho.  

         Nildo Viana a respeito da formação dos sindicatos no Brasil neste 

período, enfoca o seguinte 

 

A formação de associações ou “sindicatos” foi constante, 
constituindo-se na forma organizativa principal neste período do 
movimento operário brasileiro. Estes “sindicatos”, entretanto, eram 
bem diferentes daqueles burocratizados que surgiram no período 
histórico posterior no Brasil ou dos já existentes na Europa. 
Tratava-se mais de associações de luta e reivindicações, com 

organização e propósitos bem distintos dos atuais sindicatos. 53 

 

         Na ótica deste autor as primeiras organizações sindicais, se comparadas 

com as que vieram posteriormente em termos de reivindicações, sobretudo pós 

1930, e das que existiam na Europa no início do século XX, possuíam duas 

intenções bem claras: a intensão mais imediata, era a de melhorar as 

condições de vida e de trabalho dos operários, pelo uso da propaganda 

associativa e valorizando a educação; e a segunda intensão era promover a 

libertação integral da classe operária.  

         Sob os prismas do imediatismo e da revolução social libertadora, os 

                                                                                                                                               
e 1919”. Vol. 12 de Estudos Brasileiros. Paz e Terra, 1976. p. 46-61. 
53 VIANA, Nildo. “A Aurora do Anarquismo no Brasil”. In: REIS, Daniel Aarão e DEMINICIS, 
Rafael Borges. “História do Anarquismo no Brasil”. Vol. 1, Editora da Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, RJ – 2006. p. 33-34.  



primeiros sindicatos operários chamavam para a si a responsabilidade de lutar 

em nome das causas operárias. 

         Por luta de classes no Brasil nesse período, entende-se o que os grupos 

operários organizados reivindicavam para si via sindicatos: modificação no 

regime de propriedade; extinção de privilégios e monopólios; imposto sobre a 

renda; regulamentação do trabalho; assistência ao trabalhador doente ou 

acidentado; reforma no ensino; entre outros 54.    

         Fica claro que a luta de classes a partir dos sindicatos operários no início 

do século XX no Brasil, era mais voltada para as causas imediatas segundo as 

necessidades da classe operária que não era o de superar o sistema capitalista 

abolindo com a propriedade privada dos meios de produção via uma revolução 

operária. Apesar de alguns intelectuais mais esclarecidos, socialistas e 

sindicalistas revolucionários, terem tido isso como ordem do dia, muitas vezes 

eram vozes pregando no deserto do que indivíduos que conseguiram mobilizar 

um grande número de adeptos. 

         Por fim, importa salientar que a organização operária no Brasil nas duas 

primeiras décadas do século XX teve por objetivo a luta pelas reivindicações 

imediatas dos trabalhadores. Entre 1900 e 1919, podemos afirmar que a luta 

operária foi mais aguerrida e teve mais visibilidade porque aquele foi um 

período de ações que incluíram organização de congressos operários; 

publicação de jornais operários, criando a imprensa operária; realização de 

inúmeras greves; e também por ações isoladas normalmente feitas por 

imigrantes galegos ou portugueses, insatisfeitos, ou inconformados com a 

situação de pobreza e miséria em que viviam.  
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2º. Capítulo: O socialismo e o anarquismo no movimento operário 

brasileiro e o Congresso Operário de 1906 – a sociedade operária de 

resistência 

           

         No primeiro capítulo desta dissertação abordei a historiografia sobre 

a formação da classe operária a nível nacional e, em seguida, a história 

da formação da classe operária carioca tendo por preocupação o 

ambiente urbano no qual o emigrante estrangeiro teve que se integrar, 

juntamente com aqueles outros segmentos populares e operários 

nacionais. Por fim, a organização da classe operária, no que diz respeito 



às suas formas de organização, chamando atenção, sobretudo, para o 

mutualismo, que marcou as primeiras organizações operárias no país 

ainda no século XIX, e o sindicalismo, este já no início do século XX no 

período republicano. 

          As abordagens contidas no primeiro capítulo servem de parâmetro 

para pensar, inicialmente, como as doutrinas de esquerda, socialismo e 

anarquismo, chegaram ao Brasil e penetraram no operariado e no 

movimento operário, tendo como objetivo estruturar um padrão de 

organização operária mais eficiente e como instrumento ideológico de luta 

que emancipasse trabalhadores e operários da exploração burguesa.  

        Estas doutrinas de esquerda, importadas da Europa, 

desempenharam um importante papel no que diz respeito à divulgação 

entre os operários – por meio da imprensa operária, sindicatos, 

congressos, partidos políticos - de conteúdos revolucionários já que o 

propósito de seus respectivos interlocutores era conscientizar o operariado 

nacional de sua missão: a revolução social.    

         A meu ver, revolução social é quando as classes subalternas, 

representadas por outra que elaborou um projeto revolucionário, adere a 

militância conscientizando-se, primeiro, da exploração e da repressão por 

parte das classes dirigentes, e, segundo, partindo para uma ação, 

constituindo organizações próprias no meio social, cujo objetivo é instituir 

um modelo de sociedade de acordo com a ideologia e consciência de 

classe determinadas.     

         Num primeiro momento, proponho uma breve reflexão sobre o 

socialismo e o anarquismo em suas origens, a partir de seus principais 

teóricos, para depois perceber a chegada destas doutrinas no Brasil 

durante a Primeira República, verificando sua penetração tanto na classe 

operária quanto no movimento operário.  

         Analiso em seguida o Primeiro Congresso Operário, realizado no Rio 

de Janeiro em 1906, chamando atenção para as teses que foram 

debatidas e as orientações dos delegados no tocante à organização do 

operariado e do movimento operário.  

 

 



2.1 – Socialismo e Anarquismo na Europa oitocentista 

 

2.1.1 – O Socialismo 

 

          As duas doutrinas ideológicas de crítica e oposição ao capitalismo, o 

socialismo e o anarquismo, tiveram suas origens na Europa do século XIX. 

O socialismo nasceu sob duas égides: o socialismo utópico, de Robert 

Owen, Charles Fourier e Saint-Simon cujo método, de modo geral, 

baseava-se na análise da realidade sendo suas ideias fruto do idealismo 

pequeno-burguês55; e o socialismo científico de Karl Marx e Friedrich 

Engels, cujo projeto analisou a história como resultado da luta de classes 

que, no caso da sociedade capitalista industrial era (é) entre burguesia – 

detentora do capital e dos meios de produção – e o proletariado – detentor 

apenas da força de trabalho, sendo este último instigado a se unir para 

tomar o poder derrubando a ordem burguesa.  

         Das duas correntes socialistas, não resta dúvida, o marxismo foi o 

projeto que mais penetrou na classe operária porque Marx e Engels 

elaboraram o método a partir da análise materialista, científica e histórica 

da realidade mostrando 

 

que a sociedade baseada na exploração capitalista está condenada 
a ceder caminho para uma sociedade sem exploração e sem 
opressores e reprimidos [...] Marx e Engels provaram que a luta dos 
trabalhadores  é justamente a força motriz  da história , todas as 
sociedades até hoje construídas foram construídas através da luta 
de classes, e com a sociedade burguesa não será diferente, uma vez 
que tal sociedade é composta por duas classes sociais antagônicas: 
burguesia e proletariado, ou melhor, opressores e oprimidos, 

exploradores e explorados, ricos e pobres. 56       
 

         Quando da publicação do Manifesto do Partido Comunista de autoria de 

Marx e Engels em 1848, o proletariado europeu, encontrando-se organizado 

em sindicatos e partidos políticos de esquerda - a social-democracia como 

                                                 
55 Para se compreender historicamente o socialismo utópico, indica-se: 

PETITFILS, Jean-Christian. “Os Socialismos Utópicos”. Trad: Waltensir Dutra. 
Edição integral. Rio de Janeiro: Zahar Editores. 1977. 187 p. 
56 COSTA, Bruno Pereira; ALVES, Fábio Junior; MUNDIM, Aldo Lúcio de Freitas; 

GOMES, Luis Eduardo de Mello. “Origem e princípio do Socialismo”. 
www.atenas.edu.br/faculdade/arquivos/NucleoIniciacaoCiencia/RevistaCientifica 

p.11 
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expressão política das aspirações proletárias - irrompeu em revoluções sociais 

em defesa de seus interesses e contra a ordem burguesa. Nesse período o 

marxismo tinha adeptos em significativas organizações operárias de muitos 

países europeus se tornado à ideologia da classe operária porque pregava a 

revolução proletária como o único caminho para transformar a sociedade em 

algo superior ao capitalismo.                 

         A chamada “Primavera dos Povos” (1848), que sacudiu a Europa por 

meio de revoluções, contrapôs o proletariado à burguesia. De um lado o 

proletariado lutando para conquistar melhores condições de vida e de trabalho 

por meio da luta pela conquista do poder político do Estado e do outro a 

burguesia lutando para se manter enquanto uma classe dominante. Nas 

palavras de Hobsbawn 

 

Em poucas semanas, ou, no caso do Manifesto [Comunista], em 
poucas horas, as esperanças e temores dos profetas pareceram 
estar na eminência da realização. A monarquia francesa tinha sido 
derrubada por uma insurreição, a república proclamada e a 

revolução européia tinha iniciado. 57 

 

         De acordo com Francisco Falcon e Gerson Moura, até 1848 as 

revoluções na Europa tiveram um caráter burguês58. O caráter proletário dos 

movimentos revolucionários de 1848 se deveu a um operariado organizado 

conduzindo, ele próprio, um movimento político e social capaz de deixar a 

burguesia temerosa quanto às ações radicais vindas da classe proletária. 

          Temendo as ações revolucionárias operárias a burguesia utilizou-se de 

manobras políticas, através de seu controle efetivo sobre o Estado, objetivando 

obter consensos entre Estado e representantes da classe operária como 

líderes sindicais, por exemplo.   

         Em passagem de seu livro intitulado A História Social do Movimento 

Trabalhista Europeu, Wolfgang Abendroth ilustra bem como a burguesia 

industrial soube “conceder” ao proletariado, em determinados momentos, 

algumas vantagens, através de recursos políticos e jurídicos, objetivando 

enfraquecer com as ações mais radicais dos grupos operários, afirmando 
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Com a prosperidade econômica que se seguiu a 1850 a situação 
material de grande parte da camada dos trabalhadores industriais 
havia melhorado, embora a sua participação relativa no produto 
nacional global da produção industrial não sofresse alteração. [...] 
Registraram-se concessões sócio-políticas à classe operária: 
tribunais de ofícios, instituições subvencionadas para o bem-estar 
dos trabalhadores, criaram-se clubes de consumo apolíticos -  
medidas que visavam apaziguar os trabalhadores em relação ao 
regime e impedir o ressurgimento de sua autoconscientização 

social. 59     

 
 

          

2.1.2 – O Anarquismo 

 

         Na Europa o anarquismo foi contemporâneo do socialismo. Segundo 

Jean-Marc Raynaud e Roger Noël, “o anarquismo, como elaboração de um 

projeto global de sociedade, como movimento social e organização militante, 

data, por sua vez, de um século e meio”60.   

         Assim como os socialismos, a doutrina anarquista também possui uma 

trajetória histórica que nasceu em meados do século XIX, manifestando-se nos 

grandes movimentos políticos e sociais do século XX na Europa e fora dela.  

         Considerados precursores do anarquismo, as ideias filosóficas de Pierre-

Joseph Proudhon e de Mikail Bakunin ganharam força e adeptos na 

Associação Internacional dos Trabalhadores, cujos congressos contaram com 

a presença do segundo e de proudhonianos, membros da seção francesa da 

Primeira Internacional dos Trabalhadores, conseguindo formar uma corrente 

dentro da associação que se contrapôs a outra corrente, a dos socialistas, 

liderada por Marx.  

         Foi no governo de Napoleão Bonaparte-III (1848-1870) que o anarquismo 

emergiu como doutrina defensora das causas proletárias e, também, como 

motivadora das lutas sociais e políticas operárias, ao menos na França.  

         Pode-se afirmar que o bonapartismo61 de Napoleão-III permitiu o 

                                                 
59 ABENDROTH, Wolfgang. “A História Social do Movimento Trabalhista Europeu”. 

Trad: Iná de Mendonça. Cap. 2 “A Associação Internacional dos Trabalhadores”. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1972. p. 32-33. 
60 RAYNAUD, Jean-Marc e NOËL, Roger. “História do Anarquismo”. Trad: Plínio 

Augusto Coelho. São Paulo: Faísca: Imaginário, 2008. p. 9. 
61 N do A: Segundo fonte, bonapartismo trata-se de um governo que procura 

parecer não partidário, aproveitando-se de uma luta extremamente aguda dos 



ressurgimento do movimento operário francês. Na França o bonapartismo 

estabeleceu um jogo político que atendia à classe burguesa, no sentido de 

assegurar seus interesses, e fingia estar interessado nos problemas 

enfrentados pelos proletários concedendo-lhe alguns direitos trabalhistas ou, 

quando muito, formalizando alianças com grupos operários numa 

demonstração de uma política de simpatia para com os trabalhadores. 

         Foi dentro desta realidade social e política da França, entre o final da 

década de 1840 e início da década de 1850, que Proudhon apareceu como um 

ideólogo e um interlocutor da classe operária francesa com sua filosofia 

anarquista, atuando como deputado da Assembléia Constituinte, dirigindo 

jornais e escrevendo publicando suas ideias sempre em tom revolucionário.  

         Oriundo da classe operária e visto como pai do anarquismo, Proudhon 

“quer antes de tudo emancipar e regenerar o operário pela recuperação de 

seus instrumentos de produção. É, pois, inimigo do capital, adversário do 

Estado, hostil a todo poder.”62  

         Era contra a qualquer tipo de autoridade e da propriedade particular, que 

para ele era um roubo. Com base nisso Proudhon lançou os primeiros pilares 

do anarquismo: a negação do Estado e a abolição da propriedade privada. 

Contra todo e qualquer tipo de autoridade, Proudhon se via anarquista, pois 

não tolerava que um homem pudesse sobrepor-se a outro homem por meio de 

sua autoridade, submetendo o segundo as suas leis e ordens.  

         Em relação às leis afirmava 

 

Não reconheço nenhuma; protesto contra toda ordem que agradará 
a um poder sustentar a necessidade de impor-se a meu livre 
arbítrio. Leis! Sabemos o que elas são e o que valem. Teias de 
aranhas para os poderosos e os ricos; cadeias que nenhum aço 
poderia cortar, para os pequenos e os pobres; redes de pesca nas 

mãos do governo. 63     
                   

         No plano econômico Proudhon pregava o fim da propriedade privada. A 

                                                                                                                                               
partidos dos capitalistas e dos operários entre si, mas, servindo aos interesses 
dos capitalistas enganando os operários com falsas promessas de melhores 

condições de vida e de trabalho atendendo-lhes através de concessões 
trabalhistas que supostamente favorecem a classe operária.  Fonte: 

http//www.marxists. Org/português/dicionário/verbetes/b/bonapartismo.htm. 

Dicionário Político Marxists Internet Archive.    
62 RAYNAUD, Jean-Marc e NOËL, Roger Ibid. p. 25. 
63 Ibid. 

http://www.marxists/


propriedade deveria ser um bem comum a todos. Considerava o mutualismo, 

no sentido de reciprocidade, o meio pelo qual os produtores e os consumidores 

se libertariam da idéia da propriedade privada e a organização do trabalho 

deveria operar-se fora do poder do Estado e sem precisar recorrer ao capital.  

         Esses pontos cruciais genericamente expostos acima permitiram a 

Proudhon idealizar uma sociedade que nada tem a ver com desordem ou caos. 

Pelo contrário, o tipo de sociedade, sem Estado, sem hierarquias, sem 

governo, sem leis, sem propriedade privada, possui uma organização que vem 

de baixo, a partir de consensos ou acordos, de interesse de cada um para com 

de todos, realizando assim as transformações necessárias à sociedade.  

         O anarquista russo Mikail Bakunin, de origem nobre, foi um dos principais 

delegados e oradores da Associação Internacional dos Trabalhadores a qual se 

filiou em 1868. Foi nesse cenário da associação que Bakunin agiu com mais 

eloqüência por suas idéias libertárias. Rompeu com Marx, com quem teve 

desavenças, num duelo entre o que chamou de coletivismo autoritário e 

mutualismo anarquizante.  

         Suas contribuições para o anarquismo passam pela negação da 

autoridade e pela rejeição do poder. A concepção do que venha a ser liberdade 

é a principal contribuição fornecida por este pensador anarquista. Para ele a 

liberdade exige uma luta contra toda e qualquer autoridade seja esta religiosa, 

política, militar, intelectual, moral, econômica, ou mesmo social. Segundo 

Bakunin o Estado é 

 

a soma das negações das liberdades individuais de todos os seus 
membros; ou então, aquela dos sacrifícios que todos os seus 
membros fazem, renunciando a uma porção de sua liberdade em 
proveito do bem comum...Assim, lá onde começa o Estado, cessa a 
liberdade individual e vice-versa...O Estado sempre foi patrimônio 
de uma classe privilegiada qualquer: classe sacerdotal, classe 
nobiliária, classe burguesa, classe burocrática...O Estado é a 
autoridade, a dominação e o poder organizado das classes 

possuidoras e pretensamente esclarecidas sobre as massas. 64 

          

         Para Bakunin a organização social deve garantir aos seres humanos, 

condições de vida e de bem-estar, o que inclui a educação enquanto um meio 

dos indivíduos alcançarem as condições de vida satisfatórias em sociedade. 

                                                 
64 Ibid. p. 36. 



Como afirma Juliana Guedes dos Santos Marconi 

 

De acordo com os anarquistas, somente através da educação é que 
se poderia construir a sociedade futura que segundo seus ideais 
seria igualitária, para tanto, deveria haver superação de classes 
definidas a partir da autoridade, passando as relações a serem 
apoiadas no princípio de liberdade. Liberdade esta a ser atingida 
como um fim, nunca servindo como meio para se atingir os 

objetivos educacionais. 65      

 

         A liberdade defendida por Bakunin associava-se, também, a educação. 

Para este teórico a educação cumpria um papel importante porque garantiria a 

“cada ser humano, homem ou mulher, felizes e fáceis condições de 

existência”66 Mas foi com os anarquistas Francisco Ferrer, Paul Robin e 

Sébastien Faure, já na virada do século XIX para o século XX, que a educação 

entrou nos princípios anarquistas como meio de desenvolver as faculdades 

próprias de cada indivíduo para se alcançar às liberdades. A educação foi 

também um meio de ação dos sindicalistas revolucionários no Brasil na 

Primeira República. 

         Bakunin, James Guilaume e a seção anarquista foram expulsos da 

Associação Internacional dos Trabalhadores por Marx e seus adeptos no 

congresso de Haia em 1872. Esta entidade de classe operária internacional, 

criada em 1864, nasceu sob forte influencia do mutualismo de Proudhon. O 

predomínio anarquista na associação, pelo menos ao longo dos três 

congressos realizados, permitiu que a doutrina se configurasse numa ideologia 

operária.    

         Alexandre Samis ilustra bem a influencia anarquista no início da Primeira 

Internacional dos Trabalhadores quando assinala 

 

O projeto [da Primeira Internacional Operária] não ficava restrito ao 
âmbito da organização espacial e política; primava antes pela 
articulação entre os entes econômicos, aqueles que deveriam 
forçosamente se pôr em acordo pela identidade de classe, dessa 
forma, gerindo unidades produtivas. Essa era uma questão central e 
estratégica, principalmente por encontrarem-se os federalistas 
revolucionários ancorados tanto nas prédicas de Pierre-Joseph 
Proudhon, como nas experiências concretas teorizadas pelo referido 
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mestre de Besançon. [...] 
No interior da Internacional, o coletivismo (expressão orgânica de 
um determinado setor operário) acabaria por servir a Bakunin, 
simultaneamente, como meio para convencer uma parcela 
expressiva de militantes e como campo de observação a partir da 
qual foi possível a ele, animado por experiências práticas, 

estabelecer contornos mais precisos à sua teoria revolucionária. 67          

          

2.1.3 – O Socialismo no Brasil 

 

            No Brasil a teoria socialista que chega e começa a ser refletida por 

alguns intelectuais por meio de alguns jornais das últimas décadas do século 

XIX, é o marxismo. É nesse período que tanto o nome de Marx quanto suas 

ideias começaram a aparecer e a circular pelo país. Evaristo de Morais 

analisando o que o próprio chamou de “proto-história do marxismo no Brasil” 

afirma 

 

Sem estarmos aqui a pretender recordes no Guinness, parece não 
existir qualquer dúvida razoável de que coube a A Reforma a 
primazia de imprimir em letras de fôrma o nome de Karl Marx no 
Brasil... 
O Echo Americano, de 29 de fevereiro de 1872 [...] sob a direção de 
Luis Bivar e Melo Morais Filho, publica no no. 20, vol I, em Londres, 
uma bela litografia de Karl Marx. A notícia preenche duas páginas da 
revista, sob o título O doutor Carlos Marx, expondo-lhe 
minuciosamente a biografia e a doutrina com grande simpatia, sem 
os costumeiros ataques alarmistas e falsos. [...]  
No mesmo ano de 1872, [...], o jornal republicano do Recife, Seis de 
Março, durante vários dias transcreve de comentaristas espanhóis a 
exposição de idéias do autor alemão, sob o título de “As doutrinas 
do Dr. Carlos Marx”. Paulo Cavalcanti registra, em nota, ser esta a 
primeira vez que o nome do autor de O Capital aparece no Brasil em 

letra de forma. 68     

                      

         Apoiado ainda em Evaristo de Moraes Filho, pode-se dizer que o 

marxismo foi sendo introduzido no Brasil através da imprensa, mas, uma 

imprensa republicana, e por intelectuais que tiveram contato com a doutrina 

produzindo textos a partir de interpretações conferidas ao mesmo69.  
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         No entanto, Evaristo de Moraes Filho alerta que os chamados socialistas 

reformistas, não possuíam um preparo doutrinário que permitisse a esses 

primeiros intérpretes nacionais, uma compreensão clara do que a filosofia 

marxista ensinava70.      

         À classe operária nacional que se formava na sociedade brasileira a 

partir das últimas décadas do século XIX, o socialismo reformista tornou-se a 

ideologia norteadora da organização operária e das ações operárias. Entre 

1890 e 1897 os partidos políticos operários regionais, vistos como tentativas 

tímidas de organização operária, além de estarem muito dispersos pelo 

território nacional, o que lhes dificultava uma ação conjunta, tiveram por 

orientação a idéia de reforma e não de revolução.  

         A exemplo do 1º. Congresso Operário Socialista ocorrido no final do 

século XIX na Bahia, os participantes buscaram “acompanhar o movimento 

socialista internacional [adotando] as resoluções do Congresso da II 

Internacional, com isso acabaram também sendo fortemente influenciados pela 

tendência reformista e revisionista de Bernstein”71. 

         A respeito das primeiras tentativas de organização político-partidário do 

operariado brasileiro sob influencia do socialismo reformista, Rafael César Pitt 

afirma o seguinte 

 

Como já dissemos, estas primeiras tentativas foram tímidas e 
condenadas ao fracasso. Seu principal erro foi, justamente, sua 
maior característica: por assimilarem o socialismo principalmente 
como política igualitária, de bondade  e justiça entre os homens os 
primeiros socialistas brasileiros desconsideraram (ou não 
perceberam) que o socialismo carecia de uma formulação 
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Clóvis Bevilacqua, em “o problema da miséria”; nos últimos anos do século XIX, 
Farias Brito e Euclides da Cunha também publicaram textos tendo o marxismo 

como fonte para seus textos críticos.  
70Ibid. p. 32. Apud: É importante salientar que os primeiros marxistas brasileiros 
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favor da classe operária. Ou seja, que os problemas vivenciados pelos operários 
poderiam ser resolvidos por meio de reformas políticas e sociais conduzidas pelo 

Estado em relação ao mundo do trabalho. Por isso que os primeiros marxistas no 
Brasil ficaram conhecidos por socialistas reformistas.  
71 MOURA, Alessandro de. “O Processo de construção da classe trabalhadora 

brasileira durante a Primeira República: rebeldia, organização e enfrentamentos”. 
Estudos do Trabalho, Ano I. n. 2. Revista da Rede de Estudos do Trabalho. 2008 
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institucional, partidária – em outras palavras, prática – para dirigir a 
sociedade e implantar aquela tão desejada política através da 
justiça. Ou seja, tiveram sonhos, mas não acordaram para vivê-los. 
72  

   

         Everardo Dias aponta que o aspecto fundamental que explica o fracasso 

das primeiras organizações socialistas reformistas no Brasil foram as 

“tendências opostas e atrasadas dos imigrantes – monarquistas, católicos, 

regionalistas”73.  

         Ou seja, para o autor nas ligas e sociedades beneficentes, 

predominavam as tradições de suas respectivas terras natais, assim como, 

festas que promoviam oriundas de seus países ou regiões. Estas 

características eram, a seu ver, empecilhos quase insuperáveis para uma 

organização de um partido social operário74.  

         Porém, a questão que de fato importa sobre o socialismo reformista no 

Brasil é quanto à maneira como os primeiros adeptos da doutrina, através das 

primeiras organizações político-partidárias socialistas, pretenderam proclamar 

em nome dos direitos dos operários.  

         Sobre isso, Marly Vianna chama atenção para os discursos dos primeiros 

marxistas brasileiros afirmando que “maioria dos partidos socialistas criados à 

época apelava com frequência para a caridade, a bondade e a justiça que, 

segundo eles, os patrões deveriam mostrar para com os proletários que, por 

sua vez, deveriam ter o espírito de tolerância e que evitasse ”abalos 

subversivos” 75 

         A autora, apoiada em Evaristo de Moraes Filho, considera que a 

característica marcante dos marxistas no país e que os diferenciava dos 

anarquistas “era idéia de um socialismo conquistado na legalidade, a 

importância que davam às lutas eleitorais, os apelos à compreensão e à 

caridade dos industriais para com os trabalhadores e muitas vezes a afirmação 
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de não serem revolucionários” 76.     

         Fica claro que inicialmente o socialismo no Brasil teve propósitos não 

revolucionários, mas isto não implica que os seus interlocutores fossem 

indivíduos desconhecedores da realidade nacional. Conforme chamou atenção 

Evaristo de Moraes Filho, os socialistas reformistas estavam atentos às 

necessidades materiais e espirituais da classe trabalhadora reivindicando por 

melhorias na qualidade de vida do proletariado nascente.   

 

2.1.4 – O anarquismo no Brasil 

 

         Os estudiosos do anarquismo no Brasil geralmente situam a chegada da 

doutrina na Primeira República77. No período entre 1900 e 1920 o anarquismo 

ascendeu “como referência principal para a organização e a luta da classe 

operária então em formação”78.  

         Ao longo desse período o pensamento anarquista teve maior influência 

no movimento operário nacional na forma do sindicalismo revolucionário. 

Carlos Augusto Addor considera que três correntes79 se propuseram a 

organizar o operariado nacional: o trabalhismo, o socialismo reformista e o 

anarquismo. Das três correntes, o anarquismo saiu vencedor conquistando 

uma posição de hegemonia dentro do movimento operário brasileiro80.      

         Pensar o anarquismo em âmbito nacional requer antes que se tenha uma 

dimensão de quais princípios nortearam a militância daqueles que abraçaram-

no e fizeram dele um instrumento para a organização da classe operária e de 

sua luta. Azis Simão chama atenção para isso quando diz 

 

É sabido que os libertários não elaboraram uma doutrina e se 
recusavam dar às ideias caráter dogmático, o que contribuiria  de 
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nova forma para o emperramento das mentes. Era por isso que, na 
militância, não usavam o termo doutrinação, mas propaganda, para 
indicar a divulgação de ideias através de sua apresentação e debate. 
A própria concepção de anarquismo não foi uniforme, variando, 
segundo os autores, seja na imaginação utópica, seja na adequação 
de meios e fins desejáveis. Decorrem elas de uma visão de Homem e 
da sociedade tal como existem e como devem mudar seu modo de 
existir. [...] A partir dos conceitos do bem e do mal, do justo e do 
injusto, fazem sua condenação da sociedade presente e a proposta 
da sociedade futura. Numa e noutra, o centro de preocupação é o 
indivíduo, tomado como unidade em si, ou como integrante de 
situação grupal. Aqui, [...], surge o dilema referente à liberdade 
individual: preservá-la fora das coerções associativas ou aceitar a 
associação, [...], caso a gerência se faça por delegação de 
autoridade. A saída foi encontrada no exercício da auto-gestão e da 
democracia direta, capaz de substituir o exercício do poder na 
economia, na organização social e na esfera política. Em outros 
termos: a eliminação da propriedade, das classes sociais e do 

Estado e de suas instituições de apoio, como o Exército e a Igreja. 81           

          

         De acordo com o autor os libertários que agiram no Brasil nos primeiros 

anos da Primeira República tiveram por ideais básicos os clássicos princípios 

do anarquismo europeu. Combatiam a propriedade privada, as classes sociais, 

a autoridade do Estado, a Igreja, o Exército, a hierarquia, também eram 

contrários à carestia, à guerra imperialista e, claro, às péssimas condições de 

vida e de trabalho dos operários e dos trabalhadores. Importa afirmar que a 

questão da educação também se inseria nos princípios anarquistas porque os 

militantes se preocupavam com uma educação libertária. Portanto, pensaram 

em criar escolas que ensinassem uma educação libertária82.   

         Com relação aos militantes, estes eram em grande parte imigrantes, 

italianos, portugueses e espanhóis, mas também alguns nacionais tais como 

José Oiticica, Fábio Luz, Astrojildo Pereira, Lima Barreto, Rocha Pombo, 

Martins Fontes, entre outros83. Mulheres também participaram da militância 

chegando a escrever em jornais anarquistas por meio de homônimos. Maria 

Lacerda de Moura, por exemplo, publicou artigos de conteúdos anarquistas em 

jornais como “A Plebe” e “O Combate”84.  
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         O fato é que os militantes estrangeiros e brasileiros se engajaram na luta 

pela emancipação da classe operária no país através da propaganda pela 

ação, ou ação direta, característica marcante do movimento sindicalista 

revolucionário e através da organização de congressos, sindicatos operários e 

por meio de jornais anarquistas.       

         Há um consenso por entre estudiosos que o anarquismo assumiu uma 

pluralidade também aqui no Brasil. Assim como aponta Alex Sandro Barcelos 

Cortes “o mais correto seria referir-se, não ao anarquismo, como único e 

monolítico, mas aos anarquismos, ideias plurais e práticas baseadas na 

propaganda pela ação direta, meios de construção de uma sociedade 

libertária”85.  

         Por ação direta compreendo as sistemáticas ações empreendidas pelos 

sindicalistas revolucionários os quais também orientavam os operários a 

agirem de modo sistemático realizando greves, boicotes ou mesmo 

sabotagens como formas de produzir mudanças desejáveis ou impedir práticas 

políticas indesejáveis. 

         Essa pluralidade anarquista manifestada favorecia ideias e propostas 

para ação. Os jornais anarquistas, neste caso, eram os principais veículos de 

propaganda da ação anarquista já que neles os militantes libertários escreviam 

imprimindo suas ideias de como o operariado se libertaria da opressão do 

Estado e da exploração burguesa.  

         Uma gama de jornais e revistas anarquistas foram produzidos e 

divulgados entre organizações operárias como meios de comunicação entre os 

interlocutores libertários e operários, sobretudo os operários que se 

encontravam organizados em sindicatos.  

         Esses veículos de comunicação se expandiram nos primeiros anos do 

século XX quando o movimento operário nacional encontrava-se num 

momento de plenas reivindicações em favor dos interesses da classe operária 

e o sindicalismo revolucionário86 soube aproveitar desta efervescência para se 

                                                                                                                                               
ADDOR,  Carlos Augusto e DOMINICIS, Rafael (org.). “História do Anarquismo no Brasil”. Vol 2. 

Rio de Janeiro: Achiamé. 2009. 
85 CORTES, Alex Sandro Barcelos. “Raízes do Anarquismo no Brasil”. In: 

DOMINICIS, Rafael Borges e FILHO, Daniel Aarão Reis. “História do Anarquismo 

no Brasil”. Vol. 1. EdUFF. Rio de Janeiro – Niterói: MAUAD. 2006. p. 56. 
86 N. do A: Esta expressão é normalmente utilizada por historiadores estudiosos do anarquismo 

no Brasil, como Alexandre Samis e Felipe Correa, por exemplo, que designam que o tipo de 



tornar o instrumento de luta operária majoritário na organização da classe 

operária e no movimento operário.       

         Conforme assinala Maria Aparecida Macedo Pascal “o anarquismo 

entendia que a propaganda por meio de jornais, revistas, teatro e escolas 

libertárias era a forma de exercer a ação direta, ou seja, de viabilizar a 

construção de outra sociedade pela própria população, que, então, tomaria 

consciência da realidade social”.87    

               
 
2.2 – O Primeiro Congresso Operário de 1906 – o congresso anarquista e 

a sociedade operária de resistência. 

 

         Em 1906 a cidade do Rio de Janeiro passava por um conjunto de 

reformas urbanas por iniciativa do então Prefeito Pereira Passos. Sob o regime 

republicano, na economia, as indústrias apareciam nos principais núcleos 

urbanos, porém o setor agroexportador permanecia enquanto “o núcleo 

fundamental da economia brasileira”88; os fluxos imigratórios eram intensos 

com italianos, portugueses, espanhóis chegando em busca de uma vida 

melhor empregando-se em serviços e indústrias ampliando o assalariamento 

da mão de obra na cidade.  

         A cidade do Rio de Janeiro, sede do governo federal, portanto capital da 

República, nos primeiros anos do século XX foi se configurando numa 

metrópole moderna segundo os padrões civilizatórios da época, importando da 

Europa o estilo arquitetônico, a moda, os costumes, enfim, uma gama de 

culturas da chamada Belle Epoque89 que na sociedade européia ocidental, 

sobretudo na sociedade parisiense, estava plenamente consolidada fazendo 

da burguesia industrial a classe social referência ao novo estilo de vida urbana.  

                                                                                                                                               
corrente anarquista se desenvolveu no país foi Sindicalismo Revolucionário. Importado da 

Europa, no caso, da França, este tipo de anarquismo é uma estratégia do mesmo (anarquismo), 

como vetor social, constituindo-se sua base.    
87 PASCAL, Maria Aparecida Macedo. “Imigrantes portugueses: anarquistas e comunistas sob o 

olhar do DOEPS”. In: “Anais do XIX Encontro Regional de História: Poder, Violência e Exclusão”. 
ANPUH/SP-USP. São Paulo, 08 a 12 de setembro de 2008. p. 2. 
88 ADDOR, Carlos Augusto. Ibid. p. 38. 
89 Apud: A expressão Belle Époque serve para designar o período que vai de 1870 à 1914 em 

que a burguesia européia, de modo geral, consolidou seu padrão de vida, seus hábitos, 

costumes, cultura, fazendo da vida urbana um estilo na qual se vive com mais dinamismo e 
liberdade tendo em vista os inúmeros atrativos que um centro urbano desenvolvido e civilizado 

pode proporcionar a seus habitantes.   



         No Rio de Janeiro as transformações modernizadoras ocorridas no início 

da República tiveram um caráter de “limpeza” da cidade. Ou seja, na capital 

federal houve o confronto entre o velho, ultrapassado e o novo, moderno. 

Sobre isso Carlos Augusto Addor salienta 

 

Nesse movimento [entre o velho e o moderno], que significa 
também “limpar” o novo centro moderno da cidade – dele 
afastando pessoas descalças ou sem mangas de camisa, 
vendedores ambulantes, mendigos, vagabundos, e também 
animais, quiosques, freges, enfim todos os “velhos hábitos 
coloniais” que turvassem a imagem da cidade moderna e civilizada 
– os defensores da Regeneração comandada pelo Prefeito Pereira 
Passos investem de forma cada vez mais intolerante contras as 
mais diversas manifestações de cultura popular, [...]. Essas 
práticas são caracterizadas pelo discurso oficial como signos de 
“atraso, ignorância, barbárie, selvageria”, sempre em oposição à 

“civilização”, ao “progresso”, à “modernidade”. 90           
 

         Pela citação percebe-se que o conjunto de reformas urbanas realizadas 

pelo Prefeito Pereira Passos, foi (re)ordenando o espaço urbano a partir do 

perímetro que englobava o centro da cidade, banindo as classes populares 

consideradas com hábitos e costumes incompatíveis com as elites da época. É 

nesse contexto social que o operariado, no caso carioca, buscou uma 

formação e organização próprias tendo no sindicalismo revolucionário sua 

expressão.  

         O mundo do trabalho na cidade do Rio de Janeiro era um composto de 

trabalhadores diversos. Pela cidade residiam e trabalhavam canteiros, 

pedreiros, ambulantes, pintores, estivadores, operários de fábrica, padeiros, 

sapateiros entre outros tantos. Portanto era bastante diversificada a mão de 

obra assalariada que na leitura de muitos estudiosos dificultava a organização 

objetivando uma resistência às medidas repressoras do Estado e à exploração 

burguesa.  

         José Murilo de Carvalho, por exemplo, demonstra essa dificuldade de 

organização operária ao mencionar sobre as organizações operárias no início 

do século XX no Rio de Janeiro, afirmando o seguinte 

 

Ponto importante nessas associações era a base em que eram 
organizadas. [...] a grande maioria era baseada em grupos 
comunitários de pertencimento. As associações religiosas eram 
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fundadas em irmandades e paróquias; as estrangeiras, em grupos 
étnicos; as estaduais, em local de origem; quase a metade das 
organizações operárias era baseada em fábricas ou empresas; as 
dos empregados públicos e operários do Estado, na maior parte, 
definiam-se por fábrica, ministério, setor de trabalho ou repartição. 
[...] 
Assim, se é verdade, [...], que houve ao longo do tempo mudança 
na natureza das associações, perdendo terreno as de caráter 
religioso em favor das de conotação civil ou mesmo política, não é 
menos verdade que, em 1909, ainda predominavam amplamente os 
associados às instituições tradicionais.  Mesmo as associações 
modernas  mantinham ainda o aspecto primário e assistencial. O 
ponto era mais visível nas associações operárias. Foi grande a luta 
das lideranças [lê-se: anarquistas] para transformar organizações 
de assistência e cooperação em “órgãos de luta” ou “de 

resistência”, como se dizia na época. 91   
          

         Ao que parece José Murilo de Carvalho comunga com a ideia de que as 

associações operárias da Primeira República, da cidade do Rio de Janeiro, 

possuíam um espírito muito mais mutualista, assistencialista, herdado das 

associações mutualistas do século XIX, do que um espírito de luta política, ou 

de resistência às ações do Estado e da burguesia.  

         Para o autor, isso deixava as lideranças anarquistas irritadas e 

desesperadas92, porque percebiam que a classe operária não era uma 

entusiasta da luta política para fazer a revolução que a libertaria das opressões 

e explorações, mas era entusiasta das festas e outros tipos de comemorações 

que pudesse fazer esquecer, por algum tempo, os sérios problemas que 

afligiam os grupos operários.             

         Em edição comemorativa publicada em 2006, o Libera, atual informativo 

da Federação Anarquista do Rio de Janeiro93, veiculou  que a 

 

Primeira organização sindical de âmbito nacional, a COB 
[Confederação Operária Brasileira] era calcada nos princípios do 
sindicalismo revolucionário da Confederação Geral dos 
Trabalhadores francesa, representando, portanto, o que naquele 
momento histórico havia de mais efetivo na luta dos trabalhadores. 
A Confederação estruturou-se efetivamente a partir de 1908 
reunindo, em bases federativas, cerca de 50 associações de vários 
estados (Rio, São Paulo,  Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, 

etc). 94 
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         Apesar do consenso da historiografia de que as associações operárias do 

início do século XX eram muito mais de caráter assistencialista do que de luta 

política, a citação acima do informativo Libera sugere maior atividade política 

das organizações operárias sobretudo com a realização, em 1906, no Rio de 

Janeiro, entre os dias 15 e 22 de abril, no Centro Galego, situado na época na 

Rua da Constituição, do 1º. Congresso Operário Brasileiro tendo os 

sindicalistas revolucionários como principais líderes, interlocutores, do evento. 

         Apesar de ter sido organizado pela Federação Operária Regional o 

congresso foi considerado de âmbito nacional porque contou com a presença 

de 43 delegados representando 28 sindicatos e/ou associações operárias, de 

regiões do país, ligadas à área industrial ou ao setor de serviços.  

         Astrojildo Pereira, ao escrever em 1952 sobre as lutas operárias que 

antecederam à fundação do Partido Comunista do Brasil, assinalou que no 

congresso de 1906 os sindicalistas revolucionários não se constituíram 

maioria. Segundo o autor, havia muitas associações operárias reformistas, 

beneficentes e da resistência, como se chamavam algumas destas últimas.95   

         Mesmo o congresso possuindo um caráter diverso no que diz respeito às 

ideologias operárias, o anarquismo foi predominante de modo irredutível, 

porque seus representantes manifestaram-se mais combativos do que os não 

anarquistas96.    

         Em relação às teses discutidas, debatidas e aprovadas neste evento 

operário, os delegados filiaram as teses ao modelo de sindicalismo 

revolucionário francês, visto como paradigma de atividade e iniciativa ao 

operário nacional97.   

         Ao que tudo indica, o principal resultado dos acordos firmados no 1º. 

Congresso Operário Brasileiro foi à criação da COB. Mas, para além da criação 

da Confederação Operária os temas do congresso foram amplos, todos 

tratando de questões relativas às condições de vida e trabalho da classe 

operária e, também, das ações operárias contra o que lhes prejudicava, ou os 
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excluía. 

         Sobre os temas e resoluções assumidos pelo congresso cabe aqui 

chamar atenção para o que ficou firmado entre os delegados. Ao que consta, o 

primeiro tema, inserido na questão “orientação”98, foi sobre a organização 

operária99.  

         A questão central foi se a organização operária deveria aderir a uma 

política de partido, ou se deveria conservar uma neutralidade, ou, ainda, se 

deveria exercer uma ação política. Resolução: aconselhou-se ao proletariado 

organizar-se em sociedades de resistência econômica. A resistência 

econômica teria que ser por fora do sindicato e teria que ser pela ação direta. A 

ação direta, uma forte característica do sindicalismo revolucionário manifestado 

no Brasil. 

         Ainda na questão “orientação”, o segundo tema foi acerca do Primeiro de 

Maio. Nesse caso a preocupação dos delegados foi em definir a forma de 

comemoração da data. Conforme já se sabe, mesmo naquele período o 

Primeiro de Maio era comemorado por diversos grupos operários de modo 

festivo, o que interessava às elites, pois dessa forma a mobilização e a luta 

operárias não ocorriam.  

         No congresso operário os delegados discutindo as ações operárias,  

indagaram “como comemorar o 1º. de  Maio?”100 O aconselhamento dos 

delegados foi que em caso do governo tornar a data feriado101, os operários e 

os respectivos sindicatos deveriam “iniciar uma forte propaganda no sentido de 

                                                 
98 N. do A: No congresso realizado em 1906 os delegados seguiram uma pauta de temas os 
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“Operários agrícolas”; “Colonos”; “Federações de Indústrias”; “Mineiros”; e “Operários do 
Estado”. Resolução, item “Sobre Orientação”  
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como “Dia do Trabalho”, ou do trabalhador e, ainda, como feriado, ou dia de greve. Porém, foi 

somente no período do Estado Novo (1937-1945) que o Estado, já como tutor da classe 
operária e do movimento operário, consolidou o monopólio sobre o feriado de Primeiro de Maio 

sempre em tom festivo, orquestrando as celebrações. 



patentear a incompatibilidade da adesão do Estado a tal manifestação, que é 

revolucionária e de luta de classe [...]”102   

         A respeito do Primeiro de Maio na Primeira República, Isabel Bilhão 

afirma 

 

Nas décadas iniciais do século XX, com o crescimento da influencia 
anarquista no movimento operário nacional, o Primeiro de Maio 
passou a ser apresentado tanto como dia de greve geral 
revolucionária quanto como dia de luto, para recordar não só a 
execução de Engels, Spies, Ficher, Parsons e Lingg, ocorrida na 
cidade de Chicago, em 1887, mas de todos os que pereceram em 

defesa da causa operária. 103 

 

 

         Pelo exposto fica patente que desde a Primeira República o Estado 

brasileiro objetivava obter o controle político e social tanto sobre as 

organizações operárias quanto o movimento operário. Era de fundamental 

importância para o Estado e empresários que as organizações operárias e o 

movimento operário passassem à tutela do Estado, visto como o único capaz 

de obter o controle social sobre as entidades de classe operárias e sobre o 

movimento operário organizado. Desse modo à propaganda sindicalista 

revolucionária, as ações diretas dos líderes operários mais radicais, enfim, a 

estrutura organizacional do proletariado brasileiro não demonstraria tanta força 

e influência sobre a classe operária.  

         Retomando os temas e resoluções do 1º. Congresso Operário, na 

questão intitulada “Sobre a Organização”, os delegados ocuparam-se de 

diversos temas todos pertinentes à organização sindical correspondendo ao 

modelo sindicalista revolucionário adotado pelas lideranças operárias.  

         No sentido da organização sindical, num total de 7 temas, as indagações, 

respectivamente em cada tema, passaram pela ideia de um sindicato de 

resistência.  O tema 1 contemplou se a “sociedade operária deve aderir a uma 

política de partido ou conservar a sua neutralidade” e, ainda, “deverá uma cão 

política”104. O aconselhamento do congresso foi fazer a opção pelos sindicatos 
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de resistência porque correspondia melhor aos propósitos da luta operária105.  

         O tema 2 indagava sobre como o sindicato operário deveria ser 

organizado: por ofícios; por indústrias; ou por ofícios vários. O aconselhamento 

do congresso foi que era preferível uma organização sindical tanto por vários 

ofícios, como por indústria e por ofício, mas cada qual possuindo sua 

especificidade.  

         O sindicato que abrangesse todos os ofícios, estes deveriam estar 

diretamente ligados entre si sob uma mesma administração. O sindicato de 

ofício, por profissões isoladas e independentes. E, o sindicato de indústria, 

quando os vários ofícios estiverem ligados, ou anexos, na mesma indústria106.      

         O tema 3 teve por foco a necessidade de se criar uma confederação 

geral das organizações operárias no país. Primeiro foi necessário se decidir 

pelo sim ou pelo não a partir de como se considerava a ação operária: uma 

ação “constante, maleável e pronta, sujeita às diversas condições de tempo e 

de lugar [...]”107. Desse modo, decidiu-se por uma organização confederativa 

que reunisse sindicatos e suas respectivas federações, todos como membros 

da confederação e cuja a base dos sindicatos e federações fosse a resistência 

econômica.    

         Os temas 4, 5, 6 e 7, de um modo geral, trataram da organização 

sindical; ou seja, os delegados debateram sobre admissão de funcionários nas 

organizações sindicais operárias (tema 4); sobre a conveniência em abolir com 

a presidência e comissões diretivas das entidades operárias substituindo-as 

por comissões administrativas (tema 5); sobre admissão ou não de não 

operários (tema 6); e, sobre em que condições poder-se-ia admitir mestres e 

contra-mestres ou qualquer outro que exercesse um cargo de comando (tema 

7).  

         Para o tema 4 o congresso aconselhou às organizações operárias a não 

remunerarem cargos sindicais, salvo em casos de acumulação de serviços e, 

mesmo assim, a remuneração não deveria ser superior ao salário da profissão 

exercida. Para o tema 5, aconselhou-se que deveria haver a substituição de 

presidência e comissões diretivas por comissões administrativas, pois assim 
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dar-se-ia uma melhor orientação à organização operária e ao movimento 

operário.  

         Sobre o tema 6 o congresso entendeu ser inadmissível a admissão de 

não operários porque estes eram vistos como patrões e/ou pessoas estranhas 

aos interesses dos operários que poderiam influenciar negativamente os 

membros dos sindicatos com interesses próprios ou contrários as causas 

operárias em jogo. O tema 7, igualmente, excluiu os mestres e contra-mestres 

porque entendeu que tratava-se de indivíduos capazes de serviram de espiões 

aos patrões, ou trazer desacordos propositalmente por entre os grupos 

operários sindicalizados. De fato os mestres e contra-mestres eram vistos com 

muita desconfiança e ódio pelos líderes sindicalistas revolucionários porque 

eram capatazes dos patrões, fazendo o serviço, dentro dos estabelecimentos 

fabris, de opressores e, muitas vezes, de agressores dos operários tal como 

ocorreu, por exemplo, na Fábrica de Tecidos “Carioca”, unidade fabril do grupo 

América Fabril S.A., em que o mestre da fábrica, visando divertir-se, obrigava o 

porteiro a fechar o portão apertando os últimos operários que chegavam para 

trabalhar machucando muitos, incluindo mulheres e crianças108. Esse relato-

denúncia foi publicado no jornal “A Voz do Trabalhador” na edição de 15 de 

agosto de 1908.    

         A questão seguinte foi sobre “ação operária”. Esta questão abordou 14 

temas. O tema 1 tratou das ações operárias vantajosas cujos aconselhamentos 

do congresso foram as seguintes ações sindicais: greves gerais; boicotagem; 

sabotagem; manifestações públicas; entre outras109. Convém lembrar que a 

ação direta está claramente embutida neste tema, sobretudo, as ações 

individuais as quais eram perpetradas por indivíduos, normalmente imigrantes, 

que agiam sozinhos, dinamitando locais de trabalho, por exemplo, e o 

congresso, ao que parece, aprovou este tipo de atitude quando mencionou a 

ação por meio da sabotagem. 

            O tema 2, por sua vez, preocupou-se com os esforços operários em 

conquistar melhoramentos: aumentando os salários, ou reduzindo a jornada de 

trabalho?  Esta foi à questão levantada e debatida. Por diminuição da jornada 

de trabalho os delegados relacionavam-na a diminuição da desocupação e ao 
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aumento do salário. Igualmente ao descanso o qual proporcionaria mais tempo 

disponível para estudos, educação associativa, a emancipação intelectual, ao 

combate ao alcoolismo (visto como um mal que era fruto do excesso de 

trabalho)110.  

         Nos países de capitalismo avançado a luta pelas oito horas de trabalho já 

vinha ocorrendo desde o massacre de operários na cidade de Chicago no final 

do século XIX. Este episódio, que originou o Primeiro de Maio, também 

intensificou a luta pela diminuição da jornada de trabalho. Porém, em alguns 

países da Europa, onde a industrialização já se constituía em uma estrutura 

econômica, essa luta era mais antiga. Na Inglaterra, por exemplo, a luta pela 

redução de horas de trabalho já vinha desde a década 1830 quando surgiu o 

movimento cartista. 

         No Brasil a luta pela redução da jornada de trabalho, no caso em favor 

das oito horas sem redução de salário, só se incorpora definitivamente na 

organização operária e no movimento operário com o Primeiro Congresso 

Operário.  

         Anteriormente ao congresso, em 1902, o programa mínimo do Partido 

Socialista com sede em São Paulo já pleiteava às oito horas de trabalho, além 

de outras reivindicações111, o que demonstra que a luta pela redução da 

jornada de trabalho era uma das preocupações mais importantes para os 

líderes do movimento operário nacional.           

         O tema 3 tratou da propaganda do sindicalismo. Isto é, os delegados 

entenderam que a propaganda, individual e pelos sindicatos operários deveria 

ser o meio pelo qual se obteriam melhores resultados. Importa lembrar que o 

sindicalismo revolucionário brasileiro primou pela propaganda pela ação vindo 

a ser um dos traços marcantes desta corrente anarquista.  

         O tema 4 abordou a abolição das multas nas oficinas e fábricas. O 

aconselhamento dos delegados era que os operários não se submetessem a 

esse tipo de imposição, orientando os operários que recorressem aos recursos 

da sociedade de resistência como forma de resistência a essa imposição 

patronal.  

         O tema 5 versou, mais uma vez, sobre as oito horas de trabalho e, 

                                                 
110 Ibid. 
111 ADDOR, Carlos Augusto. Ibid. p. 86. 



também, contra o militarismo. Os sindicalistas revolucionários eram contra a 

guerra imperialista e faziam campanhas contra ela. O tema 6 versou sobre o 

direito de reunião dos operários e aconselhou que em caso de proibição delas, 

que se utilizasse da violência para garantir esse direito.  

         O tema 7 aconselhava que cada associação operária criasse e 

sustentasse escolas laicas visando a educação para os filhos dos associados. 

Vale lembrar que a educação também se constituiu em uma das bases de ação 

do sindicalismo revolucionário. Sob influencia dos anarquistas Francisco 

Ferrer, Paul Robin e Sébastien Faure, os sindicalistas revolucionários, 

nacionais e estrangeiros, acreditavam numa educação libertadora que 

possibilitasse a construção da sociedade justa e igualitária, sem amos e 

servos. 

         No tema 8 os delegados se ocuparam do problema dos acidentes de 

trabalho. Primeiro, consideraram como único responsável pelos acidentes de 

trabalho os patrões. Segundo,  entendiam que quando um acidente de trabalho 

ocorria, o acidentado não possuía nenhuma garantia legislativa que o 

assegurasse. O aconselhamento do congresso foi que o sindicato deve 

obrigasse o patrão a indenizar o acidentado forçando-o a isso por meio da 

ação direta.  

         À exceção do tema 12, que tratou da regulamentação do trabalho 

feminino, do tema 9 ao 14 as discussões foram permeadas por questões, 

pode-se assim afirmar, referentes às condições de vida  pelas quais se lutava. 

Nesse sentido, o congresso debateu sobre os seguintes temas: garantia de 

pagamento em dia dos salários (tema 9); a criação de asilos para beneficiar 

operários inválidos (tema 10); propaganda ativa contra o alcoolismo (tema 11); 

a construção de casas para operários e que meios empregar para estas 

construções (tema 13); e abolição do trabalho por obra e empreitadas, vista 

como uma barreira contra os objetivos das associações operárias.       

         Esses temas acima que disseram respeito às condições de vida 

relacionam-se diretamente ao combate à carestia de vida e ao alto custo de 

vida que naquela época enfrentava-se. Em centros urbanos como Rio de 

Janeiro e São Paulo, os dois grandes pólos urbanos e industriais do país, 

sobreviver com uma renda ínfima e em condições péssimas tanto de trabalho 

quanto de vida, na ótica dos revolucionários sindicalistas, era uma realidade 



cruel e que precisa ser combatida em favor dos interesses operários.        

         Uma última questão sobre o congresso de 1906: foi um evento que se 

pode considerar como sindicalista revolucionário, ou apenas de caráter 

sindicalista e que nada teve de revolucionário112? Esta questão é aborda por 

Carlos Augusto Addor em seu livro sobre a insurreição anarquista ocorrida no 

Rio de Janeiro em 1918.  

         Segundo Addor deve-se discordar de Paulo Sérgio Pinheiro e Michael 

Hall quanto ao caráter não revolucionário do congresso operário de 1906. 

Estes dois autores afirmaram que “dificilmente se encontra algum traço do 

anarquismo nas resoluções do Congresso” que teriam sido “muito mais 

sindicalista que revolucionárias”113.  

         A contestação de Addor de que o evento operário foi mais sindicalista do 

que revolucionário, está calcado nas resoluções do próprio congresso em que 

se registram: as recusas às ações políticas e a formação de um partido político 

operário; a luta operária e a luta ideológica baseadas na ação direta; a criação 

de Confederação Operária Brasileira (COB), o que ocorreu de fato em 1908 

vindo a ser um espaço informativo114 da militância e da organização sindical115.      

         Em relação a esta questão, deixo claro que concordo com Carlos Addor, 

pois, em minha análise, as teses discutidas e as orientações aprovadas no 1º. 

Congresso Operário Brasileiro cumpriram um papel muito mais revolucionário 

do que sindicalista. Afirmo isso porque compactuo com ideia de que os 

sindicatos, os congressos, os jornais operário anarquistas desempenharam 

uma ação conscientemente revolucionária, apesar da organização sindical ter 

sido a forma, o modelo, de organização proletária.    

 

 

 

 

                                                 
112 ADDOR, Carlos Augusto. Ibid. p. 105. 
113 PINHEIRO, Paulo Sérgio e HALL, Michael. Op. Cit. p. 41. 
114 N. do A: Informativo no sentido de que do congresso de 1906 formou-se a Confederação 
Operária Brasileira e da confederação surgiu o jornal “A Voz do Trabalhador” na qualidade 

de órgão da entidade operária. No próprio congresso os delegados haviam decidido sobre a 

criação de um jornal operário anarquista que viesse a ser publicado de modo a informar e 
orientar as ações operárias.  
115 ADDOR, Carlos Augusto. Ibid. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

3º. Capítulo: Os congressos operários de 1912 e 1913 e a “A Voz do 

Trabalhador” 

 

3.1 O governo de Marechal Hermes da Fonseca e o Quarto Congresso 

Operário de 1912 – o congresso pelego 

 

3.1.1 As disputas eleitorais de 1910: “Campanha Civilista” versus 

“Campanha Militarista”     

 

         Entre 1910 e 1914 outro militar ocupou a Presidência da República. Fato 

relevante porque na política café com leite os dois principais setores 

oligárquicos – o paulista e o mineiro – mantinham-se hegemônicos116 da 

política nacional. A Política dos Governadores e o coronelismo constituíam-se 

nos principais alicerces desta política.  

         As eleições de 1910, segundo José Murilo de Carvalho, foram das mais 

disputadas apesar do baixo índice de eleitores que compareceram às urnas 

                                                 
116 N. do A: Compreendo por hegemonia a dominação e também a direção de uma classe, ou 

de uma fração de classe, que assume os interesses de outras classes sociais as quais se 
reúnem em torno daquelas que exercem a dominação ou direção. Esse conceito pode ser visto 

em GRUPPI, Luciano. “O Conceito de hegemonia em Gramsci”. Rio de Janeiro, Graal. 1978. 



naquele ano, que foi apenas de 2,7%117. 

         A quebra da política café com leite, nessas eleições, segundo Carvalho, 

deveu-se a desentendimentos políticos entre São Paulo e Minas Gerais118. 

Pela primeira vez as duas grandes oligarquias que dirigiam o Estado brasileiro, 

deram sinais de desacordo político quanto à sucessão presidencial. 

         Analisando as campanhas eleitorais de 1910, Vera Lúcia Bogéa Borges 

afirma que o embrião da cisão política entre São Paulo e Minas Gerais - que 

desembocou nas candidaturas Hermes da Fonseca pelo Partido Republicano 

Mineiro e de Rui Barbosa, este pelo Partido Republicano Paulista - na verdade 

encontra-se ainda na presidência de Afonso Pena (1906-1910).119  

         O primeiro nome à sucessão presidencial indicado por Afonso Pena, foi o 

de João Pinheiro, por ocasião, Presidente do estado de Minas Gerais. Mas 

este faleceu em 1908. O segundo nome foi o de David Morethson Campista, 

então ministro das Finanças do Estado, porém, considerado jovem e imaturo 

demais para o cargo de chefe do executivo pela oposição paulista.  

         Diante do impasse político, Afonso Pena indicou o militar Marechal 

Hermes da Fonseca que ocupava a pasta do Ministério da Guerra recebendo 

apoio dos militares e do senador gaúcho Pinheiro Machado para quem Hermes 

da Fonseca era um homem “sério e bem intencionado”120.  Mesmo com a 

morte de Afonso Pena em 1909 a indicação de Marechal Hermes da Fonseca à 

sucessão não perdeu força. A continuidade do apoio veio com Nilo Peçanha, o 

vice que assumiu a presidência depois da morte de Afonso Pena até as 

eleições em março de 1910. 

         O desacordo político estabelecido entre as duas grandes oligarquias 

resultou em uma situação nova no sistema político e eleitoral do país: uma 

concorrida disputa entre os dois candidatos – Marechal Hermes da Fonseca e 

o intelectual Rui Barbosa.  

         A oposição entre um civil e um militar foi o mote da campanha de Rui 

Barbosa, a qual ficou conhecida por “Campanha Civilista”. A “Campanha 

                                                 
117 CARVALHO, José Murilo de. “Os Três Povos da República”. Artigo: Revista USP, São Paulo, 
no. 59, p. 96-115, set-nov  2003. 
118 Ibid. 
119 BORGES, Vera Lúcia Bogéa. “Campanha animada: Civil ou Militar? Brasileiros se mobilizaram 
para escolher o presidente em 1910”. Artigo: RHBN em janeiro de 2011. 
120 BORGES, Vera Lúcia Bogéa. Ibid. p.20.  



Militarista” de Marechal Hermes da Fonseca caracterizou “o militarismo pelas 

diferentes ações militares desencadeadas durante a Primeira República e pela 

importância das escolas militares na formação de seus alunos”121, entendida 

aqui como uma formação também política que capacitasse os militares de 

carreira para participarem politicamente atuando no Estado.     

         De acordo com Bogéa Borges  

 

a campanha hermista era considerada, desde a primeira hora, como 
uma eventual manobra política devido à violência da campanha 
partidária e do caráter de choque entre as correntes civis e militares. 
Na verdade, a insistência do presidente Afonso Pena em exigir do 
seu então ministro da Guerra, Hermes da Fonseca, que se 
manifestasse publicamente não-candidato à presidência da 
República gerou um fato militar. As forças armadas sentiam-se 
hostilizadas por estarem sendo cerceadas ao aspirarem exercer a 
suprema magistratura, uma vez que a Constituição de 1891 não 

estabelecia qualquer incompatibilidade.122  
          

 Isto é, sentindo-se cerceados por estarem pleiteando um cargo de 

envergadura política, que era o da presidência da República, os militares 

trataram de reforçar o apoio a seu candidato, oficializado na Convenção de 

Maio de 1909. A Convenção de Agosto de 1909 o Partido Republicano Paulista 

lançou o no nome de Rui Barbosa dando início, de fato, à disputa presidencial. 

         Se por um lado à candidatura de Hermes da Fonseca teve o objetivo de 

por fim aos arranjos políticos mantidos pelas grandes oligarquias, por outro 

lado à candidatura de Rui Barbosa significou a luta contra o retorno dos 

militares ao poder e a manutenção do civilismo da República, sobretudo em 

função da Constituição de 1891123.  

         Sobre isso, Bogéa Borges afirma o seguinte  

 

A disputa à presidência trazia à tona a atualização da polaridade 
militar versus civil dos primórdios da República. [...] Assim, os 
anos de 1909 e 1910 estavam no meio desta etapa republicana que, 
ao atingir um certo grau de consolidação, ganhava nova coloração 
com a existência de dois nomes em busca do assento principal no 
Palácio do Catete. Essa  oposição não era uma tônica só no Brasil, 
mas também internacional, uma vez que o mundo estava a menos 

                                                 
121 BORGES, Vera Lúcia Bogéa. “A campanha presidencial de 1909-1910 na correspondência de 
Rui Barbosa e Hermes da Fonseca”. Seminário Cultura e Política na Primeira República: 

Campanha Civilista na Bahia. UESC, 09 a 11 de junho de 2010. p.1.    
122 Ibid. p. 6. 
123 SILVA, Manoel José Ávila da. “Rui Barbosa, a cidadania e a história: As eleições de 1910 e 

1919”.  Artigo: ANPUH – XXII Simpósio Nacional de História – João Pessoa, 2003. p. 4.   



de quatro anos da eclosão da Primeira Guerra Mundial e o poder 

bélico dos países estava na pauta do dia. 124 

 

       A historiografia vem afirmando que as campanhas de Hermes da Fonseca 

e de Rui Barbosa entre 1909 e 1910 tiveram uma ampla participação popular 

em função do papel desempenhado pelos jornais, de apoio a um candidato ou 

outro, ou de nenhum apoio a ambos como foi o caso dos jornais anarquistas, 

por exemplo125.   

         É importante destacar o papel da imprensa nesse período eleitoral 

porque foi ela a responsável pela mobilização e agitação populares, seja a 

favor do candidato militar, seja a favor do candidato civil, manifestadas, 

sobretudo, nos dois principais centros urbanos, Rio de Janeiro e São Paulo.       

         No geral os jornais publicavam artigos, matérias e charges que 

encontravam ressonância nos meios populares a partir de grupos mais 

letrados, que debatiam sobre as candidaturas, as campanhas, gerando um 

clima de manifestações populares em torno da sucessão presidencial.  

         Conforme assinala Bogéa Borges “pela primeira vez na história da 

Primeira República a campanha eleitoral conquistou as ruas e tornava-se 

motivo de discussão acalorada entre a população urbana a partir da leitura das 

principais folhas existentes”126              

               

3.1.2. O governo de Marechal Hermes da Fonseca e o Quarto Congresso 

Operário de 1912 – o congresso pelego 

          

 O governo de Marechal Hermes da Fonseca às vésperas da primeira 

grande guerra, buscou conferir ao país a ideia de “um Estado-Nação moderno, 

eficaz em todas as suas múltiplas atribuições diante dos novos desafios 

históricos, [tais] como seus modelos europeus”127. 

                                                 
124 Ibid. p.9. 
125 N. do A: O jornal anarquista “A Voz do Trabalhador”, por exemplo, em sua edição de no. 

12 publicado em 1º. De junho de 1909, veiculou duas matérias contra a candidatura de 
Marechal Hermes já que os sindicalistas revolucionários eram contrários ao militarismo e a 

guerra. 
126 BORGES, Vera Lúcia Bogéa. Ibid. p.2. 
127 BATISTTIN, Valter. “A Primeira República na Historiografia e na Literatura de Lima Barreto”. 

Trabalho apresentado como produção didático-pedagógica na forma de Unidade Temática. 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da SEED-PR, na área de História, em 2008. p. 

35.  



         Dentro desta lógica o governo de marechal Hermes da Fonseca primava 

pela modernização do exército128 como forma de mostrar um país que se 

civilizava no mesmo ritmo que as grandes nações européias e a 

estadunidense.    

         Apesar dos esforços empreendidos pelo marechal Hermes para alcançar 

um padrão de civilização, seu governo foi marcado por tensões sociais: 

movimentos sociais tais como a Revolta da Chibata no Rio de Janeiro em 

1910, a guerra do Contestado no Paraná e em Santa Catarina entre 1912 e 

1916, a revolta de Juazeiro no Ceará em 1914 e as manifestações do 

movimento operário, este mais centrado no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

Tudo isso mostra um quadro social de mobilizações, agitações, das lutas por 

direitos e cidadania. 

         No tocante ao movimento operário, às agitações vinham daqueles grupos 

que se organizaram em sindicatos e estes em federações sob uma mesma 

organização nacional que era a COB, fruto do 1º. Congresso Operário 

Brasileiro de 1906.  

         O 1º. Congresso Operário orientou o proletariado a agrupar-se em 

sociedades de resistência. Esse congresso, como vimos, definiu estratégias de 

luta, aconselhando o operariado organizado a atuar de acordo com as 

diretrizes de luta traçadas pelos congressistas. 

         No governo de marechal Hermes da Fonseca a relação Estado e 

sociedade civil, no que diz respeito à classe operária e a organização desta, já 

não se limitava ao uso da força policial. Esse governo tratava da “questão 

social” do proletariado com muita preocupação, debatendo, sobre a criação de 

uma legislação trabalhista que viesse colocar o proletariado sob o controle 

social e político do Estado.  

         A respeito desta questão da preocupação do Estado em assumir o 

controle político e social da classe operária e do movimento operário, Ícaro 

Bittencourt assinala o seguinte 

 

A busca por uma “ampliação da cidadania” e a diversidade do 
pensamento político da época fomentou negociações e parcerias 
do operariado com o Estado e com o patronato, como pode ser 

                                                 
128 CARVALHO, José Murilo de. “Forças Armadas e política no Brasil”. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editores. 2005. p. 27. 



evidenciado pelo “sindicalismo amarelo” e pelas associações e 
caixas de socorro fundadas por patrões. Além disso, as relações 
paternalistas e as disputas entre partidos políticos oficiais 
abrandavam a oposição entre as classes e canalizavam a luta 

operária para as disputas entre frações das classes dominantes. 129  

          

         Que a classe operária e o movimento operário constituíam-se, nesse 

período, numa preocupação tanto para o Estado quanto para a patronal, não 

resta dúvida. Convém lembrar que o industrial Jorge Street na época já 

defendia a sindicalização operária e uma legislação social burguesa130.  

         O referido industrial demonstrava tais preocupações porque percebia que 

era necessário criar, através de medidas políticas, uma legislação que viesse 

garantir à burguesia os seus interesses, e uma outra que viesse a colocar o 

operariado sob o controle político e social do Estado, visto o alcance de 

organização que a classe operária havia atingido.  

         Mesmo assim as preocupações do marechal Hermes com a classe 

operária não impediram que o período de seu governo fosse o que assinalou o 

maior número de expulsões de operários estrangeiros do país, em especial, de 

anarquistas.   

         Em 1912, o deputado Mário Hermes, filho do então presidente Hermes da 

Fonseca apoiou a realização do que considerou o 4º. Congresso Operário 

Brasileiro cujo objetivo seria o de neutralizar os sindicalistas revolucionários 

dentro do próprio movimento operário, assim como, estrategicamente tentar 

garantir ao Estado o controle político e social sobre a classe proletária.   

         Esse apoio do deputado Mário Hermes ao evento reflete a preocupação 

que tanto o Estado quanto a patronal tinham em relação ao movimento 

operário uma vez que entre 1912 e 1913 houve a retomada da mobilização 

operária, cujas agitações eram decorrentes das greves e campanhas contra a 

Lei Adolfo Gordo – lei de 1907 que expulsava os estrangeiros considerados 

subversivos – e contra a carestia de vida.  

         Esse congresso foi dominado por facções do sindicalismo reformista131. 

Os sindicalistas reformistas eram os socialistas que rejeitavam a revolução 

                                                 
129 BITTENCOURT, Ícaro. “O operariado no Brasil da Primeira República: alguns apontamentos 
teórico-metodológicos e historiográficos”. Santa Maria. Vol.20, n.01, jan-jun 2007, p. 147. 
130 BARBOSA, Pedro Paulo Lima. “Legislação social e trabalhista no Brasil: 

vertentes historiográficas”. IV Congresso Internacional de História. 9 a 11 de 
setembro de 2009. Maringá – Paraná – Brasil.  
131 BATALHA, Cláudio. Ibid.. p. 46. 



social. Para estes, o propósito era “fazer o Estado reconhecer os direitos dos 

trabalhadores e ampliar a margem de negociação com vistas à conciliação 

entre as classes”132.  

         Sobre o congresso operário de 1912 Cláudio Batalha afirma o seguinte 

 

Embora não tenha sido promovido pelo governo, foi realizado no 
Palácio Monroe, sede do Senado Federal, e contou com passagens 
gratuitas na Estrada de Ferro Central do Brasil para os delegados, 
graças ao apoio do deputado pela Bahia, Mario Hermes (...). O 
congresso contou com 74 delegações presentes, representando 13 
estados, o melhor resultado em abrangência dentre os congressos 
operários nacionais da Primeira República.  Além de aprovar a 
criação da Confederação Brasileira do Trabalho – Partido Político e 
condenar a lei de expulsão de estrangeiros, o congresso ratificou 
moções já aprovadas em outros congressos referentes à jornada de 
trabalho de oito horas de trabalho, à regulamentação do trabalho de 

crianças e mulheres nas fábricas etc. 133  
 

         Pela passagem acima percebe-se que, embora não tenha sido o governo 

a convocar o congresso, a adesão de um significativo número de delegados 

representando as  frações de classe operária neste evento serviu aos 

interesses da elite da época para demonstrar que esta classe social operária, 

em sua maioria, não possuía uma consciência de classe, isto é, não tinha uma 

consciência de classe para si134.  

         A reflexão acerca da consciência de classe será feita utilizando 

determinadas passagens do jornal “A Voz do Trabalhador” que, ao que 

parece apontam um caminho oposto à argumentação da ausência da 

consciência de classe por parte do operariado nacional.  

         Pelos textos analisados do jornal, os sindicalistas revolucionários 

pareciam ter a convicção de que a classe operária constituía sua consciência 

de classe.  

         É a partir dos artigos de um dos organizadores do 2º. Congresso 

Operário Brasileiro, o sindicalista revolucionário Astrojildo Pereira - que 

escreveu no jornal “A Voz do Trabalhador” convocando a massa operária a 

comparecer ao evento - que refletiremos sobre esta convicção sindicalista 

revolucionária.  

                                                 
132 CÔRTES, Alex Sandro Barcelos. Op. Cit. p. 52.   
133 BATALHA, Cláudio. Op. Cit. p 46-47. 
134 N. do A: A questão da consciência de classe nesta pesquisa encontra-se presente na 
introdução, na parte referente à metodologia de pesquisa, e no primeiro capítulo no subtítulo 

1.2, Formação da classe operária no Rio de Janeiro.  



 

3.2. O Segundo Congresso Operário de 1913 – o movimento operário 

brasileiro através do jornal “A Voz do Trabalhador”. 

 

         É necessário esclarecer que por 4º. Congresso governista de 1912 

entende-se que os seus organizadores compreendiam os congressos 

socialistas de 1892 e de 1902 e o congresso sindicalista revolucionário de 

1906, como antecessores. Já para a COB apenas o congresso de 1906 foi 

considerado o primeiro. Daí ser o evento de 1913 o 2º. Congresso Operário 

Brasileiro, dominado pelos sindicalistas revolucionários. Acerca desse domínio 

sindicalista revolucionária no 2º. Congresso, Paulo Sérgio Pinheiro e Michael 

Hall apontam  

 

O Congresso Operário de 1913 continuava na linha adotada pelo 
Congresso de 1906. A linguagem é algumas vezes mais militante 
que a do congresso anterior, e há alguns toques bastante ecléticos 
(como o tema 10), mas o teor geral continua a ser sindicalista-

revolucionário, como em 1906. 135 

           

         Este 2º. Congresso pretendeu ser um continuador do primeiro no tocante 

a seus temas, contra a exploração patronal e as repressões empreendidas 

pelo governo.  

         Se a estratégia do 4º. Congresso foi uma “tentativa de atrair os 

trabalhadores e tirá-los da influência dos anarquistas”136, o congresso de 1913 

foi, também, uma resposta dos sindicalistas revolucionários aos reformistas e 

às tentativas do Estado brasileiro em assumir o controle político e social da 

classe operária.  

         Portanto podemos pensar este congresso como um evento de oposição e 

resistência àquele anterior. Segundo Vito Giannotti “o tema central do 

Congresso foi a importância da unificação do movimento operário para as lutas 

futuras”137. 

         O 2º. Congresso Operário Brasileiro contou com a participação de 117 

                                                 
135 PINHEIRO, Paulo Sérgio e HALL, Michael. Op. Cit. O Segundo Congresso Operário (1913). p. 
172. 
136 GIANNOTTI, Vito. “História das lutas dos trabalhadores no Brasil”. Cap. 3. “As lutas operárias 

do começo do século XX (1900-1920)”. 3ª. Edição revista e ampliada. NPC: MAUD X. p. 71 e 
72. 
137 Ibid. 



delegados cuja composição por associação operária ficou assim definida: duas 

federações estaduais – a FORJ (Federação Operária do Rio de Janeiro) e a 

FOSP (Federação Operária de São Paulo) – 52 sindicatos e diversos tipos de 

uniões, ligas operárias e quatro jornais operários anarquistas. Entre os 

delegados nacionais juntaram-se delegados da Argentina e do Uruguai, o que 

demonstra que os militantes sindicalistas revolucionários nacionais 

pretenderam “uma ação conjunta, ofensiva e defensiva, do proletariado do 

Brasil e dos países vizinhos”138.   

         Objetivando a realização do 2o. Congresso a COB teve que ser 

reorganizada. A primeira circular sobre o congresso, datada de 5 de outubro de 

1912, informava às confederações, sindicatos e demais organizações 

operárias, vinculadas ou não a COB, que houvera a nomeação de uma 

comissão reorganizadora deste órgão de representação operária “a fim de dar 

princípio aos trabalhos para a realização, nesta capital, do Segundo Congresso 

Operário Brasileiro”139. 

         O jornal “A Voz do trabalhador” permaneceu estagnado, sem 

publicação e circulação por três anos consecutivos em função da falta de 

recurso para editar os números. Era comum na época os editores dos jornais 

anarquistas não terem recursos suficiente para produzir o jornal. As 

mensalidades quase não eram pagas pelos seus assinantes, principal 

patrocinador dos periódicos.  Em 1913 o jornal “A Voz do Trabalhador” 

retorna como órgão oficial de divulgação da preparação do 2º. Congresso. Os 

números do jornal compreendidos entre 1º. de abril e 1º. de outubro de 1913 

veicularam informações sobre o mesmo.  

         As primeiras informações sobre os preparativos do 2º. Congresso datam 

de 1º. de abril de 1913 em artigo foi assinado por Astrojildo Pereira, então 

secretario da comissão especial para a organização do congresso. Nesse 

artigo Astrojildo Pereira, convocando a classe operária a participar do evento, 

enfatizou o entusiasmo dos organizadores manifestavam com as adesões ao 

congresso.  Foi dentro desta atmosfera otimista que Astrojildo Pereira 

manifestou o que pode ser considerada uma convicção por parte dos 

sindicalistas revolucionários: a de que toda a classe operária também era 

                                                 
138 ADDOR,  Carlos Augusto. Op. Cit.. p. 113. 
139 ADDOR, Carlos Augusto. Op. Cit. p. 173. 



entusiástica do congresso e isso seria uma forma de manifestação de sua 

consciência de classe. 

         Em seu artigo Astrojildo Pereira mostrou claramente transparecer esse 

entusiasmo. No texto, ao tratar dos preparativos para o congresso, o 

sindicalista revolucionário leva o leitor a considerar que a classe operária 

nacional possuía algum nível de consciência de classe. Isto é, o discurso 

escrito por ele contém elementos chave que buscaram mostrar que a classe 

operária nacional estava se conscientizando do seu papel na sociedade, 

tencionando libertar-se da falsa consciência que lhe era imputada para 

assumir, ela própria, a condução de seu destino.  

         Abaixo segue um fragmento do texto mencionado, em que aparecem os 

elementos chave que indicam essa possibilidade de consciência de classe do 

operariado. 

 

“Ativam-se animadoramente os trabalhos de organização do 2º. 
Congresso Operário, cuja atividade deve ser um fato ainda este ano. 
A necessidade desse [sic] é indiscutível. Todos compreendem o 
alcance extraordinário de tal iniciativa e por isso, cremos 
firmemente, todos os trabalhadores do Brazil que não confiam na 
tutela dos poderes públicos, por ele se hão de interessar sem 
reservas. 
Neste sentido a Confederação Operária Brasileira dirigiu a todas as 
sociedades operárias já confederadas e tambem as não 
confederadas, que se batem pela ação direta, circunstanciada 
circular, expondo clara e pozitivamente a necessidade da reunião do 

2º. Congresso.”140  
 

 
         Passagens como: a necessidade indiscutível de se realizar o congresso; 

o alcance de todos (os trabalhadores) para com a iniciativa; e ainda, a não 

confiança dos trabalhadores no governo e suas atitudes, permeiam essa ideia  

da construção da consciência de classe. 

         O artigo seguinte, de 15 de abril de 1913, também assinado por Astrojildo 

Pereira, oferece uma comprovação do quanto os sindicalistas revolucionários 

estavam, de fato, convencidos de que a classe proletária despertava da falsa 

consciência imposta pelas classes de elite. 

         Abaixo, trechos significativos deste convencimento. 

 

                                                 
140 “A Voz do Trabalhador”, Órgão da Confederação Operária Brasileira, Ano VI, Rio de 

Janeiro – Brasil – 1º. de abril de 1913, no. 28, p. 1. 



“É evidente. Evidentissimo, o estremeção de dezentorpecimento 
que sacode, neste momento, a massa proletária do Brazil. A 
atmosfera está carregada. Há um anceio incontível, de lutas. Cada 
qual, pressentido-as o dezejando-as, se apresta para as grandes 
batalhas reivindicadoras...A revolta se tornou uma necessidade Os 
jemidos impotentes de sofrimento vão sendo abafados pelos gritos 
ameaçadores dos escravos que se rebelam. O proletariado do 
Brazil já não pode mais suportar a opressão que o manieta. Quer 
livrar-se, e ha de livrar-se, dos amos prepotentes que o exploram e 
o roubam. A taça das mizerias está cheia. Mais uma gota, e é o 
transbordamento... 
É evidente. É evidentissimo. Há um anceio incontível de lutas. É o 
despertar da consciência proletária. É o despertar dos escravos... 
[...] Os exploradores são insaciáveis. São como mocergos: chupam 
o sangue, soprando... 
E são variadissimas espécies: ha-os de cazaca, há-os de farda, há-
os de toga, há-os de sotaina...[...] 
Mas tem [os trabalhadores] um livro as mãos. 
Os morcegos zunem-lhe aos ouvidos que aquilo não é um livro: é 
um veneno maldito...O trabalhador continua a estudal-o, apezar de 
tudo. Vagarozamente. Aos poucos. Pajina a pajina. Lê-o...e medita. 
Medita...Relê-o. Olha em volta de si. Repara na na  chuama de 
morcegos que o sugam. Repara nos próprios músculos. Compara a 
própria força e a força dos exploradores. Esta é falsa, é 
emprestada; e aquela, dele, é real, é natural[...]...E o trabalhador 
medita...Rezultado: um sacolejão forte e um berro valente. 
Consciente de sua força o trabalhador arrebenta os grilhões e 
esmaga, e arremessa para lonje, e inutiliza toda a cambada de 
cazaca, de farda, de toga e de sotaina, que o roubava...E 
emancipara-se com os próprios músculos. Empregando 
conscientemente a sua grande e invencível força. 
O trabalhador do Brazil começa a estudar o grande livro das 
grandes verdades. A sua consciência vai despertando. Vai dando o 

devido valor á força de seus músculos. Quer emancipar-se...”141    

                   

         Em seu conjunto, os dois artigos de Astorjildo Pereira denotam uma 

intencionalidade dos sindicalistas revolucionários em afirmar que a classe 

operária brasileira estava se conscientizando da exploração e dominação que 

a ela era imposta pelas elites e, por isso, necessitava se libertar. 

         O número seguinte, datado de 1º. de maio de 1913, foi importante para 

os organizadores do congresso e para o jornal por conta da data em si: o dia 

do trabalhador142. Foi uma edição especial em função da data e todos os 

conteúdos publicados nesta edição focaram a ação operária, um dos pilares do 

sindicalismo revolucionário.  

         A imagem publicada na capa desta edição do jornal foi a do trabalhador 

                                                 
141 “A Voz do Trabalhador”, 16 de abril de 1913, no. 29, p.1. 
142 N. do A: Convém lembrar que o 1º. de maio já havia sido debatido no Primeiro Congresso 

Operário de 1906, cuja orientação dos delegados era que os trabalhadores não comemorassem 
a data, como desejavam as elites, e sim fizessem da data um momento de luta contra a 

exploração patronal e contra as medidas repressoras do governo.  



triunfando sobre seus algozes: capitalismo, militarismo, imperialismo, 

burguesia, clero, entre outros143, interessante maneira de demonstrar que o 

proletariado brasileiro construía identidade própria, autonomia própria, por 

meio de sua luta contra a opressão burguesa e do governo. Foi uma forma de 

demonstrar que triunfo sobre a exploração capitalista dependia dos próprios 

operários. 

          O artigo desta edição que se refere ao congresso não indica quem o 

assinou144. Percebe-se que o autor preocupou-se em reforçar a solicitação 

feita, por circular, às agremiações operárias, que encaminhassem a COB 

relatórios sobre as respectivas associações.   

         O autor chama atenção para a importância que cada agremiação 

operária possuía em relação às influencias que exercia no meio operário e no 

meio social onde atuava, mais um indício da consciência de classe operária 

que o sindicalismo revolucionário julgava estar se constituindo.   

          Cada relatório de cada agremiação tinha que informar a COB a trajetória 

desde a fundação até as respectivas atividades. Tratava-se de um 

levantamento do quantitativo das associações operárias que existiam em 

território nacional, sobretudo àquelas localizadas no interior do país. 

         Esses relatórios, solicitados pelos organizadores, por circular e 

reforçados pelo jornal, segundo orientação da organização do evento, 

deveriam ser enviados sob forma de correspondência o que foi uma maneira 

da COB garantir a participação mais efetiva no congresso de um número 

expressivo de agremiações operárias.  

         Essa intenção da COB fica mais clara a partir da transcrição do artigo 

publicado 

 

“Frizamos, na 4ª. Circular, a conveniencia da aprezentação, no 
próximo 2º. Congresso, dum relatório a respeito de cada sindicato 
que nele se fizer representar. 
E esclarecíamos: “Esse relatório deverá formar um historico concizo 
de todo o movimento passado e presente dessa agremiação, assim 
como a sua influencia no meio operário e social dessa localidade, 

                                                 
143 “A Voz do Trabalhador”, 1º. de maio de 1913, no. 30, folha de rosto.  
144 N. do A: Provavelmente foi Astrojildo Pereira. Afirmo porque ao final do artigo lê-se: “Toda 

correspondência relativa ao 2º. Congresso Operário Brazileiro deve ser dirigida excluzivamente 

ao secretario da comissão especial – Astrojildo Pereira, caixa postal 1.427 – Rio de Janeiro”. 
Além disso Astrojildo Pereira era um dos principais porta-vozes entre os sindicalistas 

revolucionários e a classe operária.  



etc.” 
Tornamos hoje a insistir sobre esse ponto, dezenvolvendo e 
completando o nosso pensamento. 
O nosso primeiro objetivo é tornar conhecida de cada centro 
operário do Brazil a vida dos outros centros, disseminados por esse 
vasto território. 
Porque a verdade é que não nos conhecemos. Sabemos melhor do 
que vai pela Europa que do movimento operário do Brazil. 
Assim lembrávamos as associações que se fizerem reprezentar no 
proximo 2º. Congresso, elaborarem o respectivo relatório em torno 
desses pontos: 
 
1 – Data da fundação da associação 
2 – O numero de membros fundadores, o numero inicial com que a 
associação foi constituida 
3 – O numero prezente de membros aderentes e destes o numero de 
quotizantes 
4 – Si a associação mantém, e desde quando, ou manteve, e por 
quanto tempo, algum jornal orgam da classe, e qual o seu titulo 
5 – Si a associação mantem, e desde quando, ou manteve, e por 
quanto tempo, algum curso com aulas diurnas ou noturnas para os 
associados e seus filhos, e qual media de frequencia 
6 – O numero de gréves iniciadas pela associação, ou em que estas 
se envolveram; o motivo das gréves e o numero de grévistas; quais 
as gréves vitoriozas parcial ou totalmente e as perdidas 
7 – A influencia material e moral dessas gréves na vida da população 
da localidade, ou do municipio, ou ou estado 
8 – Si a associação é aderente da União local dos sindicatos ou da 
Federação Operária do Estado ou da Federação Nacional do 
respectivo oficio ou industria (no cazo de haver tais Federações ou 
Uniões), e desde quando 
 
São estes os pontos principais de que nos lembramos no momento 
e que deverão ser ampliados e acrecentados segundo as 

circunstancias e conveniências.”145 

 

           
         A necessidade da COB em fazer este levantamento quantitativo das 

associações revela que esta organização operária não poupava esforços para 

conseguir uma forte e expressiva mobilização nacional da classe proletária. De 

acordo com Addor 

 

Esse esforço vinha sendo empreendido de forma mais sistemática 
desde os últimos meses de 1912, quando militantes da Federação 
Operária do Rio de Janeiro começam a trabalhar pela reorganização 
da Confederação Operária Brasileira; esta é finalmente reconstruída 
em janeiro de 1913, embora a COB continue a ser uma entidade cuja 
existência e importância têm um valor muito mais simbólico, cuja 
atuação efetiva se confunde com a da FORJ, não alcançando nunca 

uma dimensão nacional. 146 

  

                                                 
145 “A Voz do Trabalhador”, 1º. de maio de 1913, no. 30, p. 1.  
146 ADDOR, Carlos Augusto. Ibid. p. 107 e 108.  



         Conseguir com que as agremiações enviassem relatórios a respeito de 

suas atividades era, no mínimo, uma tentativa de angariar a participação de 

delegações operárias no 2º. Congresso, que aconteceria entre os dias 8 e 13 

de setembro de 1913.  Portanto, uma forma de assegurar uma participação 

mais ampla de associações operárias e, talvez, obter o controle social mais 

efetivo sobre a classe operária na condução da revolução social libertária.    

         As edições publicadas entre o dia 1º. de abril e 1º. de setembro de 1913 

no tocante às informações acerca do 2º. Congresso também tiveram por 

preocupação a arrecadação de recursos para a organização do evento. 

Também a preocupação em insistir na adesão ao congresso reforçando 

sempre a necessidade das agremiações meditarem sobre os temas propostos 

para serem debatidos147 no congresso e a nomeação delegados 

representantes.      

         Em seu sentido ideológico o sindicalismo revolucionário adotou um 

discurso organizacional. Ou seja, os sindicalistas revolucionários partiam da 

premissa de que a classe operária se organizasse em sociedades de 

resistência e lutasse através destas contra a exploração patronal e contra a 

tutela do Estado por meio de greves e outros meios de ação direta. Neno 

Vasco afirmou “o que no sindicalismo é essencial é organização e ação da 

classe do proletariado, é o movimento sindical”148. 

         A ideologia organizacionista sindicalista revolucionária teve no 

sindicalismo o meio para a ação direta do proletariado. Contudo, os 

congressos operários organizados pela COB, assim como, o jornal “A Voz do 

Trabalhador” objetivaram funcionar como instrumentos ideológicos de 

orientação da classe operária transmitindo a ela conteúdos que viabilizassem a 

mobilização nacional operária e a revolução social pretendida.  

         Nesse sentido o jornal “A Voz do Trabalhador” em todas as suas 

edições foi um instrumento de luta ideológica da classe operária, pelo menos 

                                                 
147 N. do A: Importa afirmar que nesses artigos sobre os preparativos do 2º. Congresso, os 
seus articuladores sugeriam que as agremiações também enviassem temas que pudessem ser 

debatidos no evento. Isso demonstra que aos organizadores interessava que o proletariado, 
consciente de sua condição de classe explorada, determinasse temas que fossem de seu 

interesse e que precisasse ser debatido e decidido quanto à forma de ação para atingir os 

interesses pleiteados. 
148 VASCO, Neno. “A Concepção Anarquista do Sindicalismo”. Introdução. Notas iniciais. COB-

AIT – Confederação Operária. www.cob-ait.net/index.php/analise-anarquista-sindicalismo. p. 1.  

http://www.cob-ait.net/index.php/analise-anarquista-sindicalismo


da classe operária organizada e filiada a COB. Sobre essa condição assumida 

pelo jornal, Rogério Humberto Zeferino Nascimento afirma 

 

A Voz do Trabalhador tratou de questões de interesse para os 
trabalhadores considerando a complexidade e amplitude da vida 
social humana. Ao abordar temas relativos à exploração capitalista 
e à dominação governamental, também apresenta em suas colunas 
artigos tratando de assuntos como anticlericalismo, 
antimilitarismo, educação e escola, a condição da mulher operária, 
amor livre e a situação aviltante das crianças operárias. 
Nacionalismo e guerra são apresentados como intimamente 
implicados.  
Há campanhas como a realizada contra a deportação de 
trabalhadores e contra a “carestia de vida”. Em suas páginas 
encontramos contos e poesias em versos, letras de hinos 
revolucionários como a tradução em português de A Internacional. 
Esta verso fora elaborada por Neno Vasco e amplamente difundida 

no movimento operário através de sua imprensa. 149       

              

         Era de praxe também publicar conteúdos que abordavam as greves 

operárias e os maus tratos que operários recebiam de capatazes das 

indústrias, configurando denúncias feitas, assim como, extratos de pensamento 

de ideólogos do anarquismo, como por exemplo, Malatesta, Kropoktin, Neno 

Vasco, Georges Yvetot150 e tantos outros, publicados em uma sessão intitulada 

“Para Refletir”. Publicaram-se também as resoluções do 1º. Congresso 

Operário e constantes orientações da ação operária. 

         Enfim, o jornal, da primeira página a última, publicava conteúdos que 

pudessem ajudar a classe operária a se organizar, agir para se libertar da falsa 

ideologia burguesa, assim como da exploração da mesma e da repressão do 

governo.  

         Para Rogério Nascimento, os jornais anarquistas eram espaços para 

“elaboração e socialização de saberes”151. No caso do jornal “A Voz do 

Trabalhador”, sendo um órgão da COB, esse papel de elaborador e 

                                                 
149 NASCIMENTO, Rogério Humberto Zeferino. “Imprensa anarquista no Brasil (1907-1915): 

indisciplina, experimentos libertários e emergência de saberes”. www.nu-
sol.org/agora/pdf/rogerionascimento.pdf.  p.8. 
150 N. do A: Importa chamar atenção que no Brasil o movimento sindicalista revolucionário foi 

fundamentalmente influenciado pelas ideias de Kropktin e Malatesta os quais acreditavam que 
a ação operária só poderia ser à base do movimento sindical. Isto é, o sindicato como o meio 

de luta operária visando sua libertação da dominação e exploração capitalista. Já Georges 
Yvetot foi um tipógrafo anarquista e sindicalista eleito em 22 de março de 1901 Secretário Geral 

da CGT francesa. 
151 NACIMENTO, Rogério Humberto Zeferino. “Indisciplina: experimentos libertários e 
emergência de saberes anarquistas no Brasil”. Tese de Doutoramento pelo Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais/Política. PUC/SP. 2006. p. 97. 



socializador de saberes anarquistas foi essencial por se tratar de  um periódico 

que cumpria um papel de carro-chefe da imprensa operária anarquista.  

         Para ilustrar o argumento acima, tomemos como exemplo uma 

transcrição do jornal 

 

O sindicalismo descobriu a importancia essencial, o valor unico da 
ação sindical. Só ela é capaz de agrupar toda a classe dos 
produtores contra toda a classe dos ociozos; só ela póde 
dezenvolver no espirito dos trabalhadores novos sentimentos de 
enerjias, de dignidade altiva e de independencia, de dedicação e de 

heroismo .152    

          

         Esse fragmento transcrito encontra-se na sessão do jornal intitulado “A 

ação sindical”, cujo texto publicado foi assinado por Félicien Challaye, filósofo 

e jornalista anticolonialista francês. Esse artigo colaborou para a ação operária 

via o sindicalismo revolucionário, afirmando ser o sindicato o meio pelo qual os 

operários atingiriam seus objetivos de luta. 

         Porém, no jornal, cujo coletivo editorial era composto por figuras de 

projeção no movimento operário, como Neno Vasco, Carlos Dias, Manuel 

Moscoso, Elias da Silva e outros esse artigo foi publicado enquanto forma de 

conscientizar os operários acerca da ideologia anarquista e de suas 

responsabilidades de ação perante os ditames das elites.  

         Nessa mesma edição, na parte que versa sobre o 2º. Congresso é 

notória a forma com que o autor transmite aos leitores o entusiasmo e vibração 

que os organizadores do congresso encontravam-se às vésperas do mesmo.  

         Entusiasmo e vibração manifestada pelos organizadores sindicalistas 

revolucionários constituem-se em elementos pertinentes porque mostravam a 

crença destes indivíduos quanto à possibilidade de organização da classe 

operária via sindicatos e da revolução social, o que indica que o jornal era um 

instrumento ideológico que possuía a função de forjar uma consciência de 

classe no operariado nacional.   

         O texto a seguir ilustra bem o acima mencionado 

 

São evidentes o entusiasmo e o interesse que vai despertando a 
realização do proximo Segundo Congresso Operário Brazileiro. 

                                                 
152 “A Voz do Trabalhador”, Ano VI, de 15 de agosto de 1913, no. 37, p. 1.   

 



As adezões do interior chegam-nos diariamente. 
As circulares expeditas pela comissão organizadora vão sendo 
respondidas, com a possivel rapidez 
[...] 
A classe trabalhadora muito virá lucrar com a realização deste 
Congresso, por ser promovido por uma agremiação jenuinamente 
operaria, e á qual, já se acham filiadas um enorme numero de 
associações de todos os Estados.  
[...] 
A Confederação Operaria Brazileira, agremiação jenuinamente 
operaria, com sede no Rio de Janeiro, está trabalhando ativamente 
para que ao Segundo Congresso Operário [...] compareçam todas 

as associações operarias de todos os Estados. 153  

 

         Na qualidade de instrumento ideológico da classe operária penso que o 

jornal cumpria bem o seu papel. Os exemplos destacados acima nos serviram 

para comprovar que a ideologia anarquista penetrava na classe operária e em 

seu meio social154.      

         A edição do jornal publicada no dia 1º. de outubro de 1913 é emblemática 

porque trás a cobertura completa do o 2º. Congresso Operário. Todas as partes 

do periódico foram reservadas para publicação do que foi debatido e decidido 

pelos delegados e pela comissão organizadora durante a realização do 

congresso. É uma edição especial que merece nossa atenção.  

         Na capa da edição, abaixo do título “O Segundo Congresso Operário 

Brazileiro”, quatro fotos dos congressistas reunidos. Nas imagens aparecem 

os principais interlocutores da classe operária, no caso, os membros da 

comissão organizadora do evento, e os delegados enviados. 

         O editorial, assinado por Cecílio Vilar, chama atenção por enfatizar que o 

congresso operário, na ótica de seus organizadores, foi bem sucedido. No 

texto o autor menciona, em vários momentos, um expressivo número de 

participantes, superando o congresso pelego de 1912 

 

Foi, no Brazil, inegavelmente, na curta historia do movimento 
obreiro, a maior, a mais solene, a mais jenuina reunião proletaria, 
que passará para as pajinas sempre rubras desta mesma historia, 
como um marco, como atalaia jigantesca, a descortinar o futuro, 

                                                 
153 “A Voz do Trabalhador”, ibid.  
154 Apud. No que diz respeito ao meio social operário, em sua tese de doutoramento, Rogério 
Humberto Zeferino Nascimento, em parte, trata da questão chamando atenção para o 

“autodidatismo” tanto de alguns sindicalistas revolucionários quanto de grupos de operários, os 

quais frenquentavam as associações, centros de cultura, ateneus, bibliotecas, escolas, gráficas, 
e outros, para debates, conversações, e questões polêmicas acerca da luta do operariado, suas 

necessidades e interesses.   



abrindo caminho largo  e reto por onde passa altiva e heroica  lejião 
proletaria em busca dos verdadeiros principios humanos: liberdade 
e justiça, em contradição á tirania e á mizeria da sociedade  

contemporanea. 155   
 

         Em sua parte final o autor ainda explicita 

 

Para terminar: a realização deste Congresso sintetizou a vontade, a 
enerjia dos trabalhadores que, sem interferencia de estranhos, vão, 
eles próprios, tratando dos seus mais lídimos interesses. 
As suas rezoluções são eloquentes, dispensam comentarios; são o 
reflexo, o sentir do operariado do Brazil em marcha para o amanhã 

redentor. 156              

     
         À condição do jornal “A Voz do Trabalhador” como um representante 

coletivo, pode ser averiguada em todas as edições publicadas entre 1908 e 

1915. Em todos os números a questão social do operariado brasileiro era 

levada a cabo pelos articulistas do jornal, que buscavam impor a sua visão de 

mundo ao público alvo, objetivando forjar uma consciência de classe via 

ideologia anarquista. 

         Na qualidade de órgão oficial da COB, o jornal cumpria seu papel de 

influenciar nos comportamentos individuais e coletivos dos operários 

estabelecendo um conjunto de normas, valores, crenças, atitudes, linguagens 

e imaginários, de conteúdos anarquistas, que pudessem ser partilhados pela 

classe operária, ao menos pela classe operária organizada. 

         A prova da postura de “representação coletiva” assumida pelo jornal 

através dos artigos publicados por seus autores, encontra-se no fragmento a 

seguir transcrito da edição sobre o 2º. Congresso e que diz respeito a segunda 

Sessão do congresso que se ocupou dos debates da primeira sessão do dia 

anterior que foi sobre a organização do movimento operário, tema do 1º. 

Congresso. A seguir a moção feita 

 

                                   Segunda Sessão 
 
Continuando os debates do dia anterior, foi afinal aprovada a 
seguinte moção, ratificadora da rezolução do Primeiro Congresso: 
 
“O Segundo Congresso Operario Brazileiro, tomando em 
consideração o 1º. tema aprovado pelo Primeiro Congresso sobre a 
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orientação que á organização [operária] convém seguir em face da 
politica especial dum partido – aconselhando-a a se manter 
inteiramente no terreno da ação direta de pressão e rezistencia 
contra o capitalismo, para a garantia e conquista dos seus direitos 
economicos  que ligam estreitamente os trabalhadores [...]: 
rezolve confirmar as mesmas rezoluções por consideral-as aos que 
mais correspondem aos fins do movimento operario ; 
considerando tambem, que que com as periodicas e nefastas 
ajitações os patidos politicos tendem unicamente a desviar os 
trabalhadores do seu movimento de rezistencia e de reivindicação 
social; 
O Segundo Congresso Operario Brazileiro, [...], determina a classe 
trabalhadora do Brazil a, repelindo a influencia dissolvente da 
politica, dedicar-se á obra da organização operaria, e o meio mais 
eficaz e mais poderozo para a conquista de melhoras imediatas de 
que necessita e para o fortalecimento da luta para sua completa 
emancipação.  – Edgard Leunenroth – Astrojildo Pereira – Jozé 

Romero – Myer Feldman – Cecilio Vilar  157  

                 

         O conteúdo exposto acima nos permite perceber que os sindicalistas 

revolucionários repudiavam qualquer organização política, o que era próprio da 

ideologia anarquista. 

         As respostas dos delegados presentes à moção feita por alguns 

membros da comissão organizadora do 2o. Congresso a respeito da 

orientação da COB em não aceitar qualquer organização política, ou político-

partidária, no movimento operário, foram unânimes. Isto é, o que já havia sido 

decidido no 1º. Congresso foi reforçado no 2º. Congresso.  

         Abaixo algumas declarações de voto manifestadas pelos delegados, que 

representaram respectivamente seus sindicatos, federações ligas, círculos 

operários e outras agremiações, em favor da moção e que foram publicadas na 

edição do jornal  

 

                             DECLARAÇÕES DE VOTO 
 
Os delegados da Liga Operária de Campinas são de opinião que o 
Sindicato não deve aceitar doutrinas políticas. – P. Gravina – L. 
Delefens 
 
                                                           ______ 
 
Opino que no Sindicato não devem prevalecer credos políticos ou 
relijiozos, por considerar isso perniciozo a organização operaria, 
quebrando a boa harmonia necessaria para todos – Manuel Rios, 
delegado dos Carpinteiros de Santos 
 
Considerando que os principios anarquistas, como quaesquer 
outros principios politicos ou relijiozos, adotados oficialmente pelo 
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Sindicato, constituem uma impozição aos trabalhadores de outras 
ideas, de cuja força necesitamos para a conquista das nossas 
aspirações – a Federação Operaria do Rio de Janeiro,  alheia como 
e a toda e qualquer politica especial de partido e pela orientação 
sindicalista – Santo Barboza, delegado. 
 
Para demonstrar a desmoralização da intromissão da politica  e dos 
politicos  no meio operario, basta o rezultado do mal chamado 4º. 
Congresso Operario – Caralampio Trulas, delegado da Sociedade 
da Fraternidade e Progresso do Rio de Janeiro 
 
[...] 
 
Sendo o Sindicato a escola que deve levar o operario a 
reivindicação de seus direitos, não poderá envolver-se em politica 
de especie  alguma  - Jozé Alves Diniz – Abílio dos Santos, 
delegados do Sindicato Operario de Oficios Varios do Rio de 
Janeiro 
 
Os delegados da Federação Operaria do Rio Grande do Sul 
declaram-se contrarios a qualquer interferencia  politica ou relijioza 
no seio do Sindicato, que deve ser organizado excluzivamente pelo 
elemento operario, para a luta contra a operessão economica  do 

capitalismo – Luiz Derivi – Marinho Prestes – Francisco Cardozo 158   
   

         Pelas declarações de voto podemos afirmar que os delegados 

partilharam da orientação de que o sindicato, o movimento operário nacional, 

não deveriam adotar qualquer espécie de doutrina política, ou poilitico-

partidária, tendo em vista que compreendiam e  concordavam que a luta 

operária deveria ser autônoma, sem nenhum vínculo político.  

         A respeito do jornal pensado como um órgão de representação coletiva 

da classe operária, basta que visualizemos os conteúdos veiculados em todas 

as edições pelo período em que foi publicado. A título de exemplo para o que 

se está querendo afirmar observemos um outro destaque transcrito de uma 

outra edição do jornal datado de 1º. de fevereiro de 1913, cujo editorial enfoca 

o seguinte 

 

                                         A Voz do Trabalhador 
                                
                                           _________________ 
 
A Voz do Trabalhador necessita e deve ter, dentro do mais breve 
tempo possível, uma larga e profuza circulação por todos os 
recantos deste vasto Brazil. 
Como orgam da C.O.B., é ela, no campo da imprensa, o mais 
lejitimo porta-voz dessa colossal e sofredora falanje de escravos 
do trabalho que vive a mourejar brutalmente neste grande  eito que 
se estende desde as cochilas gaúchas até os cálidos seringais da 
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Amazonia.  
[...] 
Urje, pois, romper com um tal estado de couzas, estabelecer 
estreitas, continuas e repetidas relações entre os trabalhadores 
deste paiz, cimentando solidamente os alicerces de uma 
organização que, sob as bazes amplas do federalismo sindicalista, 
congregue todas as agremiações cujos fins se destinem á defeza 
dos nossos direitos. 
E, pelas tradições do nosso movimento nesta terra, pela sua 
firmada orientação sindicalista, a agremiação que mais fielmente 
exprime as aspirações da massa proletaria é a Confederação 
Operaria Brazileira, que publica este periodico como seu orgam de 
propaganda e de combate 
A Voz do Trabalhador é, portanto, o veiculo das relações entre os 
operários por ai além espalhados, o traço de união entre os 
diferentes núcleos existentes alugares. 
Pelas suas colunas faz-se ouvir o eco dolorozo das lamentações 
dos que sofrem pelos esgastulos do trabalho o jugo dos modernos 
patrícios; os gritos de dor dos escravos de nova especie que 
morrem de pancada, de peste e de fome pelos cafezais e pelos 
seringais do norte, os ais de desprezos dos homens que vivem 
como formigões a cavar pelas entranhas a terra o ouro para os 
regabofes dos cezares da atualidade. 
É tambem pelas suas colunas que transmitimos de um extremo a 
outro desta rejião da America  as vibrações da rebeldia dessas 
massas sofredoras, que levaremos os seus brados de revolta a 
todos os recantos deste Brazil, sempre e sempre mais entregue á 
furia dos reacionarios e dos insaciaveis exploradores do suor 
alheio. 
Dos movimentos de rezistencia ao dominio ignominiozo da 
burguesia, da sua obra de arrejimentação de forças, do trabalho 
feito e a fazer, das iniciativas que surjem, de tudo enfim quanto se 
passa no campo proletario -  é este orgam o mensajeiro solícito e 
fiel. 
A Voz do Trabalhador é, assim, o mais lejitimo porta-voz da falaje 
obreira deste paiz, e como tal deve ter a mais ampla divulgação em 

todos os seus centros. 159   
        

         Apesar de não conter a assinatura de quem escreveu este editorial, o fato 

é que o discurso possui uma eloquência clara quanto ao caráter organizacional 

que o periódico se propunha a realizar no meio da classe operária. Com a 

pretensão de organizar a classe operária o jornal se assumia como órgão 

oficial de representação coletiva desta classe social com a responsabilidade de 

conscientizar o proletariado segundo as diretrizes da ideologia anarquista.        

         Quanto ao 2º. Congresso, este também possuiu um caráter 

organizacional da classe operária porque o conjunto de decisões assumidas 

pelos delegados acerca dos temas debatidos160 atendeu às expectativas de 
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seus organizadores, colocando-os diretamente no centro do movimento 

operário nacional, tornando-os responsáveis pelo trabalho de criar um 

arcabouço de normas, crenças, atitudes, valores, linguagens e imaginários, 

como dignos “representantes coletivos”, cuja função era produzir estratégias e 

práticas em deferência à classe operária legitimando a escolha pelo 

sindicalismo revolucionário enquanto meio da ação direta.     

 

 

 

3.3. O Terceiro Congresso Operário de 1920 – a derrocada do 

sindicalismo revolucionário no movimento operário brasileiro 

 

         O 3º. Congresso Operário, ocorrido em 1920, realizou-se numa 

conjuntura internacional e nacional agitada. A Primeira Guerra Mundial e a 

Revolução Bolchevique de 1917, foram eventos que alteraram 

substancialmente os rumos da história humana.  

          A Primeira Guerra Mundial alterou catastroficamente demonstrando que 

a democracia liberal era instável do ponto de vista político-econômico. A 

explosão de nacionalismos e as acirradas disputas de mercados consumidores 

externos resultaram no conflito armado colocando em “cheque” a ideologia 

liberal de que o capitalismo gera segurança, liberdade, estabilidade, satisfação, 

entre outros. Já a Revolução Bolchevique, causou um impacto incomensurável 

na política internacional. O regime soviético surgiu como alternativa de 

economia racional e planejada numa época em que as democracias liberais e 

a política do laissez-faire fracassaram visivelmente.     

         Internamente ocorreram as greves de 1917, em São Paulo e a 

insurreição anarquista de 1918, no Rio de Janeiro. Tanto as greves quanto a 

insurreição foram predominadas pelo sindicalismo revolucionário. Boa parte da 

historiografia do movimento operário brasileiro concorda sobre o fato de que 
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externa” (tema 23; e o mais interessante, “Conveniência duma ação conjunta, ofensiva e 
defensiva, do proletariado do Brasil e dos países vizinhos. Reunião dum Congresso Operário 

Sul-Americano” (tema 24).   



greve geral paulistana de 1917 representou uma maturidade do movimento 

operário brasileiro, no sentido da organização e ação do proletariado. A 

insurreição anarquista de 1918, por sua vez, tornou a “a questão social” do 

proletariado em uma questão a ser inteiramente assumida pelo Estado uma 

vez que o movimento insurrecional ocorrido, mesmo vencido, evidenciou um 

movimento operário e sindical bem organizado e que fazia as elites temerem 

uma revolução social proletária tendo em vista o que ocorrera na Rússia um 

ano antes.        

         O Terceiro Congresso Operário Brasileiro de 1920 enquadra-se nesse 

cenário internacional e nacional acima descrito brevemente. Em relação a este 

congresso faço apenas uma breve análise sugerindo como ponto de partida a 

crise ideológica vivenciada pelo movimento operário a partir de 1920. Segundo 

Cláudio Batalha 

 

[...] trata-se, antes de tudo, de uma crise ideológica no movimento 
operário. As principais correntes ideológicas até então presentes 
no movimento passam por mudanças ao longo dos anos 1920: o 
socialismo, ideologicamente vinculado à Segunda Internacional – 
mesmo que não existisse qualquer ligação mais sólida -, 
praticamente desaparece no movimento operário; o sindicalismo 
reformista associa-se, cada vez mais, a reivindicações setoriais 
específicas, ao passo que politicamente torna-se mais 
conservador; já o anarquismo tende a assumir um caráter mais 
ideológico, inclusive dentro dos sindicatos, à medida que o 
sindicalismo revolucionário vai declinando. Não chega a ser 
surpreendente, neste contexto, a multiplicação das iniciativas e 
organizações católicas no meio operário. 
         A presença de ex-anarquistas e ex-sindicalistas 
revolucionários entre os fundadores do Partido Comunista do 
Brasil, em março de 1922, dificilmente pode ser explicada sem levar 
em conta essa crise ideológica, durante a qual muitas das 
referências que os militantes tinham até então deixaram de fazer 

sentido. 161       
                

         Segundo Batalha, o movimento operário nacional, ao longo da década de 

1920, enveredou para uma outra vertente ideológica: o socialismo marxista por 

conta da influência da Segunda Internacional. Foi nesse contexto de crise 

ideológica que o 3º. Congresso Operário se realizou.  

         Não podemos ignorar que o terreno do movimento operário brasileiro 

permaneceu fértil para os sindicalistas revolucionários entre 1917 e 1920. 

Afirmo isso porque foi um período de muitas agitações operárias como, por 
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exemplo, a greve que ocorreu em São Paulo em 1917 e a insurreição 

anarquista ocorrida em 1918 no Rio de Janeiro.  

         Conforme assinalou Addor o ano de “1917, “vivido pela classe operária 

como um ano de crise”162, marca o início da conjuntura, que se prolongaria até 

1920, de maior ascenso do movimento operário brasileiro em toda a Primeira 

República.”163 

         Sobre esse período violento do movimento operário Alexandre Samis 

afirma o seguinte 

 

A repressão durante todo o governo Epitácio Pessoa foi brutal, com 
um sem número de deportações de militantes anarquistas, prisões, 
torturas e assassinatos, fechamento de sindicatos e 
empastelamentos de jornais operários. Em outubro de 1920, a 
polícia dissolveu a bala uma passeata de trabalhadores na Avenida 
Rio Branco e, não satisfeita, novamente assaltou a sede da UOCC 
[União dos Operários em Construção Civil], ferindo 5 
trabalhadores, prendendo 28 e, posteriormente, deportando 8 

destes. 164 

 
 

         Realizado entre 23 e 30 de abril de 1920 na cidade do Rio de Janeiro, o 

3º. Congresso Operário Brasileiro defendeu prioritariamente o sindicalismo por 

indústria “em detrimento da organização por ofício165.  

         Com a presença de 132 delegados que representaram respectivamente 

sindicatos de ofícios e de indústrias e federações estaduais e locais, os temas 

debatidos contemplaram: os trabalhadores agrícolas, no caso, como organizar, 

via sindicato, a classe campesina; educação e instrução operária, debatidas 

nos congressos anteriores; reivindicações pelas oito horas de jornada de 

trabalho, uma permanente luta operária; a reação contra o proletariado, isto é, 

as medidas adotadas pelo Estado para combater e reprimir o movimento 

operário; ação sindical suplementar, que dizia respeito a socorros mútuos e 

cooperativismo; métodos de organizações e táticas de lutas, objetivando uma 
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coerência mais uniforme de orientação e ação sindical; orientação e finalidade, 

no sentido de melhor esclarecer aos operários sobre as condições sociais e de 

trabalho dos mesmos; situação operária internacional, buscando uma 

interlocução para com o movimento operário internacional; e, finalmente, a lei 

dos acidentes166.               

         Esse conjunto de temas que norteou o 3º. Congresso cujas resoluções 

firmadas foram posteriormente veiculadas pelos jornais anarquistas regionais, 

não foram seguidas a cabo pelas agremiações operárias tendo em vista, 

sobretudo, que as disputas entre anarquistas e socialistas em relação aos 

sindicatos de resistência culminou no conflito entre as diversas federações 

operárias causando a derrota do sindicalismo revolucionário. Somado a isso, 

as constantes repressões do Estado favoreceram também a derrocada do 

sindicalismo organizacionista. Foi o fim da influencia da ideologia anarquista no 

movimento operário brasileiro que, a partir daquele momento, tomava um novo 

rumo redefinindo sua ideologia e sua luta.  
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do 3º. Congresso. A revista reproduziu na íntegra o documento datado de 25 de abril de 1920.    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusão 

 

         O órgão da COB, o jornal “A Voz do Trabalhador”, ao longo de sua 

existência orientou a classe operária à ação direta, com argumentos extraídos 

da ideologia anarquista. Em todas as suas edições os sindicalistas 

revolucionários publicavam conteúdos que orientavam à mobilização e à luta 

operária, fosse através de incentivos a ação, fosse através de críticas 

contundentes à sociedade capitalista ou ao Estado e suas atitudes 

repressoras. Denúncias às medidas repressoras dos patrões e governantes 

eram constantes nas edições do jornal.  

         Campanhas contra o militarismo, a guerra, a carestia, a lei de expulsão 

dos estrangeiros; as denúncias de maus tratos que capatazes dispensavam a 

grupos de operários, greves operárias, o anticlericalismo, eram frequentemente 

noticiadas objetivando conscientizar a classe operária de sua principal missão: 

a revolução social que a libertaria da exploração burguesa e, 

consequentemente, da miséria em que vivia. 

         O conjunto destes conteúdos anarquistas, ora em sentido crítico, ora em 

sentido de denúncia, ora em sentido orientador da luta operária, publicados no 

jornal, fornecem uma dimensão de que havia uma “voz” sindicalista 

revolucionária ressonando nas agremiações operárias, fazendo-se ouvir entre 

os grupos operários que atendiam às convocações, às mobilizações e às 

ações seguindo o projeto anarquista elaborado pela liderança sindicalista 

revolucionária.      

         Em relação aos congressos operários organizados pela COB, que 

tiveram no jornal “A Voz do Trabalhador” seu principal meio de divulgação, as 



sessões sobre os congressos transmitiam discursos eloquentes sempre 

enfatizando a necessidade da ação operária a partir de uma consciência de 

classe em processo de formação.  

         A respeito do congresso de 1906, as resoluções aprovadas foram 

publicadas no jornal como forma de manter vivas as orientações, de modo que 

a classe operária não perdesse o foco de sua luta. Divulgar periodicamente as 

resoluções deste 1º. Congresso era uma maneira dos sindicalistas 

revolucionários penetrarem mais decisivamente na consciência operária 

forjando-lhe uma formação mais direcionada à luta pela ação direta. 

         Já o congresso de 1913, que teve uma edição do jornal totalmente 

dedicada a ele foi à oportunidade dos sindicalistas revolucionários obterem o 

que lhes era mais caro: o total controle político e social da classe operária que 

naquela altura encontrava-se em agitações políticas e sociais por meio de 

múltiplas greves.  

         Aproveitando-se do momento de efervescência política e social do 

movimento operário, os sindicalistas revolucionários utilizaram o periódico da 

COB para transmitir o entusiasmo, que tomou conta dos organizadores com 

que preparavam o congresso. Na ótica destes, o congresso de 1913 seria a 

oportunidade de colocar a questão social operária como de responsabilidade 

das agremiações no que diz respeito à ação direta contra o capitalismo. Isto é, 

os organizadores do evento viam a possibilidade de tornar a causa operária em 

uma luta permanente até a conquista dos seus interesses.   

         Ressalta-se que os discursos publicados no jornal a respeito do 2º. 

Congresso Operário de 1913, tanto antes quanto depois dele deixam clara a 

certeza, por parte de seus organizadores, de que a emancipação da classe 

operária era uma questão de tempo. Portanto, podemos deduzir que tanto os 

congressos quanto o jornal intencionaram funcionar como instrumentos 

ideológicos da classe operária objetivando constituir-lhe uma consciência de 

classe o que coube a uma pequena parte da classe operária.          

         Como fruto do congresso de 1906 e órgão da COB o jornal “A Voz do 

Trabalhador” cumpriu um papel de suma importância por ter sido um veículo 

transmissor de um projeto sindicalista revolucionário organizacionista 

independente que pretendeu ser hegemônico.         

         A hipótese levantada, de que o jornal só teve força suficiente para obter a 



adesão nos congressos da parte da classe operária que estava organizada, 

pôde ser comprovada, porque ao que tudo indica, ao menos no período situado 

entre 1906 e 1920, a classe operária demonstrou que havia alcançado um 

padrão de organização política e social, sob a vertente sindicalista 

revolucionária, que possibilitou uma expressiva mobilização operária contra a 

sociedade burguesa. 

         Penso que a ideologia anarquista alcançou alguma penetração no 

movimento operário, de modo a despertar o proletariado organizado para a 

realidade política e social, não permanecendo restrita aos ciclos intelectuais do 

movimento operário e sindical. 

         Analisando as fontes pude ter uma melhor visibilidade de como se viam e 

de como se pensavam aqueles que acreditaram que a emancipação operária 

era possível pela via da ação direta. O contato com as fontes me permitiu fazer 

uma releitura do movimento operário, do movimento sindical e do sindicalismo 

revolucionário da Primeira República. Uma releitura que perpassa pela ideia de 

que a questão social operária foi motivo de preocupação para as classes 

dirigentes e não um “caso de polícia” como ainda se sustenta na historiografia 

brasileira. 

         Pelas fontes primárias por mim analisadas no período entre 1906 e 1920 

nos principais centros urbanos, Rio de Janeiro e São Paulo, operários, 

nacionais e imigrantes, conseguiram alcançar um nível de organização política 

e social tornando possível, pela via sindicalista revolucionária, criar uma base 

de luta revolucionária. 

         Por fim, concluímos que a oposição declarada entre sindicalistas 

revolucionários, representando os operários nacionais e estrangeiros, e o 

Estado, representando as classes dirigentes, no período estudado, foi uma das 

mais significativas da história política e social do país, porque as formas 

utilizadas por um lado e outro, sugeriam uma luta sem trégua pelos respectivos 

projetos de sociedade.  

         Mesmo sabendo que na década 1920 os sindicalistas revolucionários já 

tinham abandonado o projeto anarquista, ou por dissidência de alguns para o 

Partido Comunista do Brasil, ou por desistência de outros e, também, por 

causa das expulsões de estrangeiros pelo Estado, somado-se a isso, o 

caminhar do movimento operário brasileiro em direção ao sindicalismo 



corporativista, o fato é que enquanto o projeto libertário anarquista subsistiu, a 

classe dominante burguesa e os agentes do Estado tiveram que combater um 

oponente que estava a altura dos grandes movimentos sociais de esquerda 

que ocorreram ou ocorriam no velho mundo. Por isso, concluímos que não 

devemos subestimar esta importante fase da história da classe operária 

nacional.       
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