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RESUMO 
 

 
 
GOIS, Jane Trajano Ferreira. A Aplicabilidade do Conceito de Auto Instituição na Releitura de 
Movimentos Sociais no Rio de Janeiro entre 1910 e 1914. 2017. 137 f. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Especialização em Ensino de História) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 

 
 

 

A presente monografia “A Aplicabilidade do conceito de auto instituição na releitura de 

movimentos sociais no Rio de Janeiro entre 1910 e 1914” concentrou esforços em apresentar 

uma sequência de aulas que permitissem aos alunos analisarem os movimentos sociais da 
segunda década do século XX, sob a perspectiva do conceito de auto instituição apresentado 
por Cornelius Castoriadis. Os alunos do 9º ano para qual se destinam essa proposição de aula 
terão a oportunidade de trabalhar a história local, fazer relações entre as diferentes teorias 
filosóficas do Anarquismo, Socialismo, sobre as correntes do sindicalismo e os movimentos 
sociais. A proposta é dinâmica porque envolve o trabalho de campo, a pesquisa nos periódicos 
do Correio da Manhã e A Voz do Trabalhador e os trabalhos de conclusão poderão utilizar 
diferentes mídias, contando com a integração de outras disciplinas, conforme planejamento 
interdisciplinar concebido no início do ano. 
 

 

Palavras-chave: Auto instituição. Anarquismo. Movimentos Sociais. Socialismo. 
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RESUMÉ 

 

 

 

GOIS, Jane Trajano Ferreira. L'Applicabilité du Concept D'auto Institution dans la Relecture 
des Mouvements Sociaux à Rio de Janeiro entre 1910 et 1914. 2017. 137 f. Travail de fin de 
cours (spécialisation en histoire de l'enseignement) - Collège Pedro II, Pro-Rectorat pour les 
Études Supérieures, la Pecherche, la Extension et la Culture, Rio de Janeiro, 2017. 

 

 

 

La présente monographie "L'applicabilité du concept d'auto institution dans la relecture des 
mouvements sociaux à Rio de Janeiro entre 1910 et 1914 »a concentré les effortspour présenter 
une séquence de classes qui a permis aux étudiants d'analyser les mouvements sociaux de la 
deuxième décennie du XX siècle, du point de vue du concept de présenté par Cornelius 
Castoriadis. Les étudiants de la 9e année pour lesquels cette proposition de leçon est conçue 
auront l'opportunité de travailler sur l'histoire locale, de faire des liens entre les différentes 
théories philosophiques de l'anarchisme, du socialisme, des courants syndicalistes et des 
mouvements sociaux. La proposition est dynamique car elle implique le travail sur le terrain, la 
recherche dans les périodiques du Courrier du Matin et La Voix du Travailleur et le 
travaildeconclusion peut utiliser différents médias, en comptant sur l'intégration d'autres 
disciplines, selon une planification interdisciplinaire conçue au début de l'année. 

 

 

 

 

Mots-clés: établissement d'auto. L'anarchisme. Mouvements sociaux. Le socialisme. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

O desafio de produzir o material de uma aula de História instiga os professores a repensar 

a prática e os mobiliza a elaborar um diálogo que seja consistente e construído com a 

colaboração dos alunos.   

No processo de ensino-aprendizagem, ao despertarmos a curiosidade do aluno, a vontade 

de saber, de descobrir, de estabelecer relações entre fatos de épocas diferentes e apresentarmos-

lhes a possibilidade real de transformar o mundo, criamos conexões legítimas entre o professor 

e o aluno, oportunizando a construção de conceitos e a reflexão constante e significativa. 

O Trabalho de Conclusão de Curso é o resultado de algumas reflexões como também de 

experiências acadêmicas e alguns anos como regente de turma em escolas do município do Rio 

de Janeiro e como também nessa instituição. 

Dentre o leque de possibilidades e pensamentos a abraçar escolhi os que me permitiriam 

o diálogo com outras disciplinas, aplicando o conceito da interdisciplinaridade e aquele que 

pudesse ampliar o campo de conhecimento dos alunos: o da transdisciplinaridade. 

Creio que o professor de História ao debruçar-se sobre a elaboração de um projeto ou 

plano de aula inevitavelmente, produz uma ação reflexiva levando-os a fazer escolhas a fim de 

que o processo narrativo oportunize o diálogo entre passado e presente. Sendo assim, no início 

de cada ano letivo, na etapa de planejamento, os professores precisam garantir momentos que 

reúnam profissionais interessados em construir projetos interdisciplinares que invistam na 

aprendizagem e na construção do conhecimento de forma mais ampla possível.  

Acreditando que a interdisciplinaridade permite construir uma rede de conhecimentos 

bastante sólida, destaco como referência as ideias da doutora em Educação pela UNICAMP 

Marília Freitas de Campos Pires (1998) sobre o assunto.   

Pires (1998) compreende que o conceito de interdisciplinaridade garante a historicidade 

dos objetos nas abordagens realizadas pelos professores no processo de ensino-aprendizagem, 

o que a faz considerar pertinente a presença deste conceito nas reuniões de planejamento para 

que seja possível construir na escola, esta de rede de conhecimentos significativa para os alunos. 

Assim, procurou avançar na discussão e defendeu:  

[...] a interdisciplinaridade pode ser compreendida como uma possibilidade 
dequebrar a rigidez dos compartimentos em que se encontram isoladas as 
disciplinas dos currículos escolares. No entanto, ela não deve ser vista como 
uma superação das disciplinas [...] (PIRES, 1998). 
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Por sua vez, Fazenda (2008) destacou a relevância deste estudo nos cursos de formação 

de professores. Ele defendeu a ideia de que os professores precisam dominar o saber e o fazer 

pedagógico sob uma perspectiva interdisciplinar e isto, perpassa pelo entendimento da realidade 

complexa na qual todos se inserem, bem como a consciência de que se fará necessário não 

ignorar no trabalho desenvolvido, aspectos da dinâmica social, cultural, econômica, ética e 

política. 

Saviani (2003) apud Cardona (2010) afirmou que através da interdisciplinaridade o 

conhecimento passa de algo setorizado para um conhecimento integrado onde as disciplinas 

interagem entre si. 

Fernando Cardona (2010) trouxe como referência o pensamento de Bochniack (1992) 

sobre interdisciplinaridade. Este entende que é a forma correta de se superar a fragmentação do 

saber instituída no currículo formal e expandindo essa ideia ao afirmar que as interações 

recíprocas entre as disciplinas, podem gerar um processo de co-participação, e principalmente, 

de diálogos entre todos os que participam no processo educativo. 

Em relação a outro conceito - o da transdisciplinaridade - Cardona (2010) constatou, que 

atualmente, as propostas feitas por Piaget (1970) sobre o tema, despertam grande interesse nos 

pesquisadores, permitindo-se afirmar ser esta uma das bases de sustentação do processo de 

ensino/aprendizado.  

Segundo Theofilo (2000), o conceito da transdisciplinaridade derruba fronteiras e 

dificulta a identificação de onde começam ou acabam as disciplinas. Traz o dialogismo e a 

contextualização entre os saberes, o respeito à diversidade e a defesa da vida no planeta.  

Dessa forma, os conhecimentos embricados de disciplinas como a História e outras áreas 

das ciências humanas e tecnológicas constituem possibilidades para que o professor elabore 

suas aulas levando em consideração a importância do uso dos conceitos de interdisciplinaridade 

e transdisciplinaridade, “conjugando, harmoniosamente, a dimensão conceitual da 

aprendizagem disciplinar com a dimensão formativa e cultural” (FORATO, 2015).  

Ciente da importância desses conceitos e de sua aplicabilidade no cotidiano da sala de 

aula e concentrando a atenção nas aulas de História, busco em Circe Bittencourt (2008) suas 

reflexões sobre o conhecimento histórico que é produzido por narrativas sobre sujeitos 

históricos, a partir de análises e interpretações dos fatos que são realizadas com base em 

conceitos e noções.    
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Dessa forma, no seu entendimento o conhecimento histórico passa pela mediação de 

conceitos e por isso, faz-se necessário trazer como referência os estudos do pesquisador russo 

L.S. Vygotsky sobre a formação de conceitos.  

Os estudos de Vygotsky (2010) nos orientam na perspectiva de que a aquisição social dos 

conceitos, independe da maturidade biológica como defendia Jean Piaget.  

Bittencourt (2008) detalhou o pensamento de Vygotsky da seguinte maneira: 

São consideradas fundamentais, nas apreensões conceituais, as dimensões  
historicamente criadas e culturalmente elaboradas no processo de 
desenvolvimento das funções humanas superiores, notadamente a capacidade 
de expressar e compartilhar com outros membros do seu grupo social todas as 
suas experiências e emoções. A linguagem humana, sistema simbólico por 
excelência que possibilita a mediação entre sujeito e objeto do conhecimento , 
favorece o intercâmbio social e a formação conceitual (BITTENCOURT, 
2008, p.187). 
 

Segundo Bittencourt (2008, p.184-188), Vygotsky afirmava que através da comunicação 

social o ser humano pode aos poucos chegar ao desenvolvimento dos conceitos porque nas 

palavras compreendidas alcança-se o significado e sentido daqueles.  

A ampliação do significado das palavras acaba influenciando o desenvolvimento de 

outras funções intelectuais importantes como a atenção deliberada, a memória lógica, a 

abstração e a capacidade para comparar e diferenciar, facilitando o desenvolvimento da 

argumentação e exposição de ideias e pensamentos essenciais na análise e compreensão dos 

nossos alunos da área de humanas. 

Ao compreender que uma aula pode ser geradora de um texto e que esse, por ser uma 

linguagem torna possível buscar, as relações dialógicas1 que se estabelecem nesses discursos, 

ampliando as vozes dos sujeitos históricos (BAKHTIN, 1992, apud BARROS, 2008, p.28), 

encontro no pensamento do filósofo russo conexões estreitas com o de Leandro Karnal (2009). 

Este defende que através do dialogismo estabelecido entre os textos evidencia-se o contexto 

histórico e as escolhas trazidas pelo professor para o debate e, assim inicia-se a construção de 

um novo texto.  

Referendando o pensamento de Karnal (2009, p.9), compreende-se que as aulas de um 

professor de História são escolhas que podem influenciar a comunicação do conhecimento 

histórico de modo que a sua ação pedagógica, bem como o seu recorte espaço-temporal possa 

                                                             
2Bakhtin dedicou-se ao estudo conjunto da língua, literatura e o social. Ocupou-se também, em seu estudo com as 
diversidades de vozes, das línguas e dos tipos discursivos. Entre eles o de gênero, de profissão, de camada social, 
de idade e de região (dialetos). Segundo Bakhtin, a linguagem é dialógica, afirmando que se a ciência humana tem 
método e objeto dialógicos, também suas ideias sobre o homem e a vida são marcadas por esse princípio. A 
alteridade define o ser humano e afirmou que era impossível pensar no homem fora das relações que o ligam ao 
outro (BAKHTIN, 1992, p.35-36 apud BARROS 2008,p.28-29) 
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ser entendido como uma opção política. Em relação às tais escolhas, podemos afirmar que se 

relacionam com o conceito de autonomia e reflexão estudado por Contreras (2012).  

Contreras (2012) apresentou seu pensamento apoiado em algumas reflexões de Schön, de 

Schwab, de Stenhouse, Elliot e deduções que podem ser encontradas no pensamento de 

Aristóteles: “nenhum professor poderá evitar agir em relação à sua própria concepção do que é  

o bem na educação, independentemente das restrições ou das ordens às quais estejam 

submetidos”.  

Contreras (2012, p.142) nos ajuda compreender que nenhum professor pode atuar indo 

contra as suas concepções sobre educação, mesmo que as pressões superiores e institucionais 

sejam fortes. 

Seguindo essa linha de pensamento, planejei as aulas programadas para fazer a releitura 

do movimento operário no Rio de Janeiro entre 1910 e 1914 aplicando o conceito de auto 

instituição, buscando criar condições de trazer para o debate temas que avancem as fronteiras 

do conhecimento encapsulado da História.  

Espera-se que questões de saúde, meio ambiente, trabalho, família, higiene, habitação, 

alimentação, poluição, contaminação e medidas profiláticas, infância, máquinas, agr icultura, 

ambiente fabril, cidades, arquitetura e urbanismo, fotografia estejam presentes em diversos 

momentos do trabalho, ampliando o repertório de conhecimentos sobre a sociedade brasileira 

entre o final do século XIX e os primeiros quatorze anos do século XX. 

O trabalho de conclusão de curso parte da hipótese que as queixas apresentadas no 

periódico Correio da Manhã por moradores e/ou trabalhadores nas seções “Reclamações”, 

“Vida Operária” e “Movimento Operário” representem o movimento de auto instituição 

iniciado por boa parte da população dos subúrbios, como também por trabalhadores que deram 

os primeiros passos em direção à sua organização, participação e adesão a associações ou 

sindicatos e a prática de reivindicar o cumprimento das decisões do Congresso Operário 

Brasileiro de 1906. 

O conceito “auto instituição” será utilizado para explicar o movimento sindical no Rio de 

Janeiro no recorte temporal marcado pelo governo de Hermes da Fonseca. 

Colaborou com a compreensão do conceito de Castoriadis2 a explicação de Meira (2010): 

                                                             
2Em Figuras do Pensável, o conceito de auto instituição é apresentado a partir de fatos que considera elementares: 
a autocriação da humanidade e autoinstituição das sociedades.Segundo Castoriadis (2008), quase sempre estão 
mascaradas para a sociedade, as instituições possuem caráter fictício, uma vez que a própria sociedade não 
reconhece a origem da lei social como advindas dela própria, mas, sim, de origem externa ao próprio corpo 
social.Dessa forma, o caráter religioso da instituição em quase todas as sociedades conhecidas, fica fortemente 
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O projeto da autonomia é criação histórica, no sentido de que é a construção 
de uma nova relação com a instituição e com a imaginação radical. Trata-se 
de instituir uma sociedade capaz de refletir sobre si mesma e pôr-se em 
questão, decidindo sobre sua própria transformação e transformando-se como 
consequência dessa autorreflexão. Uma sociedade autônoma estaria ciente de 
que suas instituições e leis são sua obra e produto próprio, ela poderia, por 
isso, questioná-las e modificá-las (MEIRA, 2010, p.11). 
 

Meira (2010), aprofundando o pensamento de Castoriadis (1987), esclareceu que esse 

movimento não se constitui com simplicidade e completou com outra afirmação do filósofo: 

[...]é possível e necessário compreender como e em que medida a vida numa 
sociedade instituída prepara os homens para a transformação social, de que 
maneira o projeto da autonomia é outra coisa que um fantasma privado de 
alguns indivíduos (CASTORIADIS, 1987). 
 

Do ponto de vista de Fabio Ciaramelli (1989) apud Meira (2010), em relação a este 

conceito, afirmou que praticamente seria impossível, precisar de como ou em que lugar a 

transformação social poderia ocorrer. 

Precisar talvez seja uma missão impossível, mas identificar ou reconhecer em 

manifestações de trabalhadores o embrião de uma auto-gestão, poderão ser os primeiros passos 

de uma releitura sobre o movimento dos trabalhadores na primeira fase da República. 

Atualmente, novas pesquisas estão sendo realizadas e apontam um novo caminho na 

leitura dos movimentos de trabalhadores nos primeiros quinze anos do século XX. Alguns 

renomados historiadores, em seus trabalhos, não identificaram, nesse período, em seus objetos 

de estudo nada que fosse relevante a ponto de ser considerado um movimento de resistência ao 

governo ou de mudança básica na estrutura da sociedade. 

A escolha do nono ano para a construção desta aula-texto deveu-se ao fato de que os 

conceitos-chave como República, Imigração, Urbanismo, Trabalho Assalariado estarão em 

processo de consolidação no repertório do aluno.  

No Projeto Político Pedagógico (PPP) de 2002, do Colégio Pedro II, na qual me pautei 

para construir este trabalho, destaquei o Eixo Temático: “História das representações e relações 

de poder”, pois ao longo do ano aponta o trabalho com os conceitos de República Oligárquica, 

Anarquismo, Sindicalismo, Messianismo, Comunismo. 

A proposta deste trabalho é apresentar o conceito de auto instituição aos alunos de 9º ano, 

buscando-se o debate de ideias e a exposição das mesmas por diferentes formas de 

comunicação. Os alunos serão chamados a confrontar os resultados de consultas a diferentes 

                                                             
vinculado à autoria fictícia. Resguarda-se a instituição contra as próprias contestações internas e relativiza-se nas 
externas no que diz respeito à representação instituída de sua origem extrasocial. 
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fontes históricas e produzirão material de estudo para ser publicado em blog da turma como 

fechamento desse trabalho. Na maior parte das aulas, os alunos estarão organizados em grupos, 

desenvolvendo tarefas de pesquisa, análise e representação. 

De maneira geral, o tema será tratado no máximo em dez tempos, utilizando diferentes 

metodologias para desenvolver as atividades pensadas para a aula sobre o conceito de auto 

instituição aplicado nas queixas de trabalhadores/moradores do Engenho e Inhaúma, publicados 

na imprensa carioca entre 1910 e 1914.  

A proposta concentra-se em estimular os alunos a desenvolver a reflexão, a pesquisa e a 

criatividade nos registros a fim de que promovam a ampliação de seu conhecimento. Os 

trabalhos serão desenvolvidos em blocos de 2 tempos cada, num total de cinco, prevendo-se 

que todas as atividades de pesquisa e análise comporão os trinta por cento da avaliação do aluno, 

cabendo os 70% à provas e testes deste e de outros assuntos. 

Este trabalho, portanto, busca aplicar o conceito na releitura dos movimentos sociais no 

Rio de Janeiro entre 1910 e 1914 e apresenta os seguintes objetivos:  

- produzir atividades que permitam a compreensão deste conceito de alta complexidade;  

- incentivar professores à pesquisa relacionadas aos conteúdos e conceitos a serem 

trabalhados em sala de aula;  

- proporcionar aos alunos experiências dentro e fora da sala de aula que sejam 

significativas, os tornem críticos da realidade social e política e os façam ampliar seu capital 

cultural; 

- dar visibilidade às reivindicações dos moradores/trabalhadores, bem como ao seu 

significado histórico, alterando corajosamente, os registros sobre movimento operário brasileiro 

entre 1910 e 1914.  

A construção do trabalho dos alunos exigirá a habilidade de análise mais complexa dos 

documentos sejam aqueles produzidos pela imprensa do período já citado, ou a partir de análises 

de gráficos, mapas e quadros de estatísticas que caracterizem e distingam as relações sociais de 

trabalho das primeiras décadas do século XX e o perfil de parte da população desta cidade.   

O Trabalho de Conclusão de Curso será apresentado com os três seguintes temas: 

“Movimento Sindical e as Matrizes Ideológicas”; “Imprensa, Sindicalismo e Movimentos 

Operários” e “O Conceito de Auto Instituição e a compreensão das Queixas na Imprensa”.  

Ao título2 estará vinculado o bloco de atividade 1; ao 3 o de número 2 e ao terceiro os 

blocos 3, 4 e 5. 
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O conceito de auto instituição será apresentado seguindo uma seriação de propostas 

didáticas, buscando concretizar um conceito bastante complexo, mas fundamental para que os 

alunos do 9º ano possam refletir e criar uma consciência histórica sobre conceitos como 

Anarquismo, Socialismo, Sindicalismo, Imprensa e Movimento Operário Brasileiro entre 1910 

e 1914. 

A seriação didática proposta busca levar os alunos revelar a rede de conhecimento que 

está relacionado com a história dos trabalhadores, com seu local de trabalho e moradia, a 

historicidade de morar e viver nos subúrbios. 

O primeiro bloco de atividades visa aproximar os alunos da história do bairro3 onde se 

localiza o campus Engenho Novo II e também, o de residência, de parte significativa das turmas  

que mora na região adjacente à Inhaúma. Este recorte espacial busca a valorização da história 

local, a memória do lugar e o conhecimento do perfil dos moradores e/ou trabalhadores da 

região cuja ação será o objeto desse estudo. 

A introdução será feita com um trabalho que despertará o olhar do aluno para além dos 

muros da escola, uma vez que considero relevante os estudos sobre a história local e o cotidiano 

dos sujeitos históricos, trazendo para si a responsabilidade de se reconhecerem na sociedade 

em que vivem, ler e compreender suas realidades, tornando-se sujeitos ativos e construtores da 

sua própria história.  

As questões que envolvem moradia, transporte, arquitetura, reforma urbana, subúrbio 

serão abordadas em duas frentes: a da fotografia e os elementos culturais do período a ser 

estudado. 

A primeira delas será através de imagens produzidas por alguns alunos da turma901, que 

serão convidados (possivelmente, por terem demonstrado interesse pela fotografia ou por 

estarem disponíveis para a locomoção até o local) a registrar através de fotos a estação de trem 

e as fachadas de casas comerciais próximas. Eles poderão escolher uma das estações entre as 

dos bairros de São Francisco Xavier e Méier; as casas de antigas vilas operárias da rua 

Maxwuel, no Andaraí ou as próximas do supermercado Extra Boulevard4. Os outros grupos da 

                                                             
3O bairro do Engenho Novo até 1889 era considerado subúrbio do Rio, a partir do ano seguinte, foi incorporado à 
parte urbana da cidade. O de Inhaúma, ainda hoje, é relacionado como bairro do subúrbio3 do Rio de Janeiro. A 
divisão da cidade em distritos, no início do século XX, considerava os bairros da Abolição, Água Santa, Engenho 
Dentro, Jacaré, Lins de Vasconcelos, Méier, Piedade, Pilares, Riachuelo, Rocha, Sampaio, São Francisco Xavier, 
Todos os Santos parte da região do Engenho Novo. Os bairros de Olaria, Ramos, Bonsucesso compunham a região 
próximos à Inhaúma. 
4O supermercado Extra Boulevard era o local da antiga fábrica de tecidos Companhia de Fiação 
e Tecidos Confiança Industrial, fundada em 1885, localizada em Aldeia Campista, entre os bairros de Vila Isabel 
e do Andaraí, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. 
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turma serão estimulados a pesquisar outros assuntos como música, poesia, costumes, 

propaganda que resumam a Reforma Urbana de Pereira Passos e a expansão da cidade, nos anos 

próximos ao recorte temporal desse trabalho. 

Para essa atividade os alunos receberão um pequeno roteiro que os orientem a questionar 

e refletir sobre o material encontrado. Este produto será analisado e confrontado com os textos 

didáticos distribuídos no início da aula, garantindo um suporte textual que, resumidamente, 

possa ajudá-los a compreender o contexto dos anos iniciais da 1ª República, principalmente, no 

que se relacionar à Reforma Urbana iniciada nos primeiros anos do século XX e a formação 

dos subúrbios quando da expansão da cidade. 

Detalhando as atividades sugeridas, penso que a produção desse material imagético 

servirá para despertar questões sobre as formas de ser e viver dos moradores/trabalhadores do 

Engenho Novo5 e os da região de Inhaúma. 

Complementando a leitura deste contexto, os alunos trabalharão com mapas e tabelas e 

construirão, a partir de suas observações e análise de fotografias, textos que construam novos 

conhecimentos a respeito da vida nos subúrbios, o próprio conceito de subúrbio, sobre 

transporte, trabalho e moradia. 

Dessa forma, partindo da compreensão que mapa é um texto e tendo conhecido de perto 

o trabalho de Estudos Sociais desta instituição, desenvolvido nos cinco primeiros anos do 

Ensino Fundamental, sabe-se que o mesmo se estrutura em cinco eixos: Grupo, Espaço, Tempo, 

Cultura e Regras. Em especial, os eixos Espaço e Tempo apresentam possibilidades muito 

interessantes no que diz respeito à construção do conhecimento espaço-temporal. 

Como exemplo desse trabalho, ao aluno do terceiro ano Ensino Fundamental, de qualquer 

campus desta instituição, são oferecidas atividades que envolvem o estudo do croqui do entorno 

do colégio, acrescentado da experiência de visitar o quarteirão e depois construir uma maquete 

do mesmo. Os alunos no quinto ano, em sua maioria, dominam competências específicas em 

relação à representação do espaço, fazendo a leitura de mapas com bastante desenvoltura, bem 

como outras que os habilitam a construir novos conhecimentos. 

Assim, contando com o domínio daquela competência proponho aos alunos que em grupo 

façam a leitura dos mapas da região do Engenho Novo e Inhaúma e apresentem as 

características do local naquele período.  A leitura do mapa permitirá conhecer os limites entre 

                                                             
5 Os bairros do Engenho Novo e Inhaúma eram os 18º e 19º e o 23º, respectivamente, distritos da cidade do Rio 
de Janeiro havendo uma série de outros bairros menores que eram parte integrante dessas regiões. 
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os bairros, o relevo, a via férrea, principal responsável, juntamente com os bondes, pela 

expansão da cidade na direção dos subúrbios. 

O resultado dessa leitura dialogará com as produções dos trabalhos de fotografia, com os 

das letras de música, com as informações sobre o transporte, os anúncios, as publicações na 

imprensa, a análise de fichas contendo informações do censo produzido pelo Distrito Federal 

no ano de 1906, na região destacada. 

A cada início de bloco o professor dará uma pequena orientação para os alunos sobre o 

trabalho a ser desenvolvido, procurando motivá-los a participar dos estudos em sala e fazendo 

as relações necessárias com os conceitos já trabalhados. 

Aos alunos serão disponibilizados textos do livro didático e outros apresentados pelo 

professor ou ainda, por algum projeto desenvolvido pelo Laboratório de Informática, caso esteja 

previsto em planejamento interdisciplinar.  

No primeiro bloco, pretende-se embasar as reflexões sobre o capitalismo, revolução 

industrial, divisão de trabalho nas fábricas, as ferrovias, crescimento das cidades, subúrbios. 

No segundo bloco de atividades, os alunos do 9º ano analisarão imagens de crianças em 

situações de trabalho, laser, brincadeiras e vestuário. Os alunos serão instigados a relacionar o 

conceito de infância com os interesses do sistema capitalista, os conceitos de socialismo, 

marxismo, relações de trabalho, trabalho feminino e infantil, movimento operário. 

Na continuidade da atividade, os alunos farão uma breve representação sobre os papéis 

antagônicos de patrão e operários. Uma parte da turma escolherá o ‘historiador” que entrevistará 

um administrador/patrão de uma fábrica. Este seguirá um roteiro onde fará perguntas relativas 

à mão de obra utilizada nas fábricas, indicando a lógica aplicada naquelas relações de trabalho 

e o ambiente comum à maioria das fábricas. Ao final dessa representação os alunos simularão 

se organizar em sindicatos ou associações para reivindicar mudanças. 

Como tarefa de casa os alunos prepararão um texto sobre Trabalho Infantil – ontem e 

hoje, relacionando os conceitos de Trabalho, Revolução Industrial, Produção, Máquinas, Horas 

de trabalho, Marxismo, Socialismo para ao final de todas atividades apresentar no blog de 

História da turma a sua compreensão sobre o que foi estudado. 

No terceiro bloco de atividades, utilizando mais dois tempos, serão distribuídos os 

periódicos Correio da Manhã e A Voz do Trabalhador6, justamente por terem representações 

                                                             
6A Voz do Trabalhador passou a circular em 1908, e o jornal operário anarquista foi criado depois da Primeira 
Confederação Operária de 1906. Seu objetivo era fortalecer e estimular a confederação das associações de 
trabalhadores. Segundo Edilene Toledo (2012) promover a união dos trabalhadores para a defesa de seus interesses 
morais, materiais, econômicos e profissionais; estreitar laços de solidariedade entre o proletariado organizado, 
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ou linhas ideológicas opostas. Os alunos, organizados em grupo, serão convidados a ler, 

identificar e apresentar as características de cada periódico. 

Após a identificação será oferecido material complementar -  o resumo dos registros dos 

operários e moradores das regiões adjacentes ao Engenho Novo e à Inhaúma encontrados no 

Correio da Manhã, especialmente nas colunas “Vida Operária”, “Reclamações” e “Movime nto 

Operário”.  

Esse material será analisado e permitirá a construção de hipóteses relativas às queixas dos 

trabalhadores publicados no Correio da Manhã, tornando-os aptos a comparar com as 

publicações do periódico A Voz do Trabalhador. Nesse estudo interessarão o exemplar de 

número 1 e as edições quinzenais de 1913 e 1914. 

Mergulhados na tarefa de pesquisadores, tendo concluído o estudo sobre as queixas 

trabalhadores e identificado a função do periódico anarquista receberão textos básicos sobre os 

conceitos de Sindicalismo e Anarquismo.  

Como tarefa de casa, duplas ficarão com a responsabilidade de escrever, no bloco de 

imprensa, o texto resumo a ser hipoteticamente publicado em uma coluna ou seção do periódico 

Correio da Manhã ou do A Voz do trabalhador sobre as questões vividas pelos trabalhadores 

no governo de marechal Hermes da Fonseca. O material será recolhido e apreciado pelo 

professor. 

Os dois últimos blocos ficarão destinados para apresentação do conceito e para o registro 

coletivo sobre a aplicabilidade do conceito de auto instituição de Cornelius Castoriadis na 

releitura dos movimentos sociais entre 1910 e 1914. 

                                                             
dando maior força e coesão a seus esforços; estudar e propagar os meios de emancipação do proletariado e defender 
publicamente as reivindicações econômicas dos trabalhadores. 
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Segue abaixo o plano de aula que dará concretude ao trabalho de apresentar o conceito de auto instituição na releitura dos movimentos sociais no Rio de 

Janeiro entre 1910 e 1914. 

Colégio Pedro II - Campus Engenho Novo II 

Plano de aula 

Curso: 9º ano do Ensino Fundamental              Turmas: 901/903-                                             Data:  __/__/__ 

Disciplina: História                                            Professora: Jane Trajano 

Aula/ 

Duração 

Tema Conteúdo Objetivos Estratégias Material/Equipamentos 

10 

tempos 

 

Do Eixo Temático: 

“História das 

representações e relações 

de poder” que ao longo do 

ano abordará os conceitos 

de República Oligárquica, 

Anarquismo, Sindicalismo, 

Messianismo, Comunismo. 

 

Auto instituição – 

conceito aplicado na 

releitura dos 

movimentos sociais no 

Rio de Janeiro entre 

1910 e 1914 

Aplicar o conceito de 

auto instituição na 

releitura dos movimentos 

sociais no Rio de Janeiro 

entre 1910 e 1914; 

Conhecer conceitos 

básicos como 

Anarquismo, 

Sindicalismo, 

Socialismo, Movimento 

Operário, Infância, 

Trabalho feminino e 

infantil. 

- Primeiro bloco :registro fotográfico de 

estações de trem e de seu entorno, de vilas 

operárias.  

-Músicas, poesias, propagandas, vestuário, 

transporte, mapa da região do Engenho 

Novo e Inhaúma;  

-Analisar os dados do censo de 1906 e 

identificar o perfil dos trabalhadores e/ou 

moradores; 

- Resumo das informações do painel na sala 

de aula.  

- Num segundo e terceiro blocos de 

atividades terão acesso a textos sobre 

Trabalho, Revolução Industrial, Produção, 

Máquinas, Horas de trabalho, Marxismo, 

Socialismo. 

- imagens de crianças no 

lazer, no trabalho entre o 

século XIX e XX; 

-exemplares dos 

periódicos Correio da 

Manhã e A Voz do 

Trabalhador; 

- aparelho “laranjinha”; 

- rede de “wifi” 
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Análise das imagens sobre Infância, Trabalho 

Infantil e Feminino; 

- Representação das relações de trabalho na 

fábrica, ambiente e a organização sindical; 

- Representação do trabalho dos repórteres 

das colunas especializadas em divulgar a 

organização dos trabalhadores; 

- Leitura, pesquisa e identificação dos perfis 

dos Periódicos Correio da Manhã e A Voz do 

Trabalhador; 

- Relação entre as queixas dos moradores e 

trabalhadores e o movimento operário entre 

1910 e 1914; 

- No quarto e quinto blocos apresentação do 

conceito de auto instituição e aplicação do 

mesmo no movimento operário entre 1910 e 

1914; 

- Debates sobre os conceitos apresentados ao 

longo dessas atividades e apresentação do 

esboço a ser apresentado no blog de história 

da turma. 

 

 

Conceitos a serem trabalhados: Auto instituição, anarquismo, sindicalismo, socialismo, marxismo, movimento operário, infância, trabalho feminino e infantil.
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2 – Movimento Sindical e as Matrizes Ideológicas 
 
 
2.1 Censo - Perfil de Moradia e Trabalho 
 

 

O presente trabalho visa planejar a aula sobre a aplicabilidade do conceito de auto 

instituição na releitura de movimentos sociais no Rio de Janeiro entre 1910 e 1914 através do 

estudo do movimento sindical e a identificação da luta pelos direitos políticos e sociais que 

envolveram os trabalhadores nesse período. O conceito de auto instituição criado por Cornelius 

Castoriadis (2004) será aplicado para explicar as queixas dos moradores e trabalhadores das 

áreas suburbanas publicados na imprensa durante o governo de Hermes da Fonseca. 

Os alunos serão instigados a pesquisar em sala de aula esse farto material, comparando 

as narrativas sobre o movimento operário daquele período. Entre os materiais apresentados para 

os estudos estarão as colunas reproduzidas “Reclamações” “Vida Operária” e “Movimento 

Operário” do Correio da Manhã e para efeito de comparação e ampliação do conhecimento 

sobre perspectivas diferentes sobre o movimento operário serão apresentadas reproduções do 

periódico A Voz do Trabalhador. 

Estão entrelaçadas nessa narrativa as queixas dos trabalhadores na imprensa em busca de 

sua organização e alcance dos direitos sociais e políticos. As publicações das colunas voltadas 

para as reclamações dos operários e moradores dos subúrbios somam aproximadamente 6000 

edições do jornal Correio da Manhã entre 1910 e 1914. Assim, foi necessário fazer um recorte 

espacial dos bairros e regiões adjacentes que apresentaram as queixas de trabalhadores e 

moradores, levando-me a circunscrever a pesquisa às queixas apresentadas à região do Engenho 

Novo e Inhaúma. O primeiro devido à localização do campus Engenho Novo II do Colégio 

Pedro II, o segundo por concentrar inúmeras fábricas e ser região de moradia de parte 

significativa dos alunos. 

Na intenção de despertar um novo olhar do aluno para além dos muros da escola e 

convicta de ser relevante os estudos sobre a história local e o cotidiano dos sujeitos históricos, 

apresentar-lhes-ei dados do censo de 1906 realizado pelo Distrito Federal.  

Dessa forma, espera-se que tragam para si a responsabilidade de se reconhecerem na 

sociedade em que vivem, possam ler e compreender suas realidades, buscando tornarem-se 

sujeitos ativos e construtores da sua própria história.  Esperando, enfim, que as narrativas 

encontradas permitam-nos compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais 

de sua própria identidade (CASTRO, 2008). 
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As questões que envolvem moradia, transporte, arquitetura, reforma urbana serão 

abordadas em duas frentes: através de textos que apresentem a Reforma urbana e a ocupação 

dos subúrbios e a solicitação aos alunos que registrem fotos da estação de trem, da fachada de 

casas comerciais próximas à estação de trem do Méier e de casas da vila operária da rua 

Maxwuel, no Andaraí ou as próximas do supermercado Extra Boulevard, local da antiga fábrica  

de tecidos Companhia de Fiação e Tecidos Confiança Industrial , fundada em 1885, localizada 

em Aldeia Campista, entre os bairros de Vila Isabel e do Andaraí, na zona norte da cidade do 

Rio de Janeiro. 

A produção desse material imagético servirá para despertar questões sobre as formas de 

ser e viver dos moradores/trabalhadores do Engenho Novo7 e da região de Inhaúma, criando 

um diálogo com os textos inscritos nas fotos, nos dados do censo de 1906, na leitura de mapas 

e tabelas, músicas, propagandas, poesias. Espera-se que os alunos montem um painel que 

represente a vida nos subúrbios, que o próprio conceito de subúrbio seja relembrado, 

relacionando-o às questões de transporte, trabalho e moradia. 

Entre os dados que serão apresentados está o da formação da população com base em 

levantamentos entre os anos 1890 e 1910. 

 
Tabela 1: População da capital - Nacionais e Estrangeiros 

Ano Nacionais  Estrangeiros 
1890 398.299  124.352 
1900 519.849  171.716 

19068 600.928  210.515 
Fonte: Elaborado por mim, segundo os dados apresentados por Eulália Lobo (1978, p.469-470) e o Recenseamento 
do Distrito Federal de 1906 (p. 119). 

 

A reconstituição da população daqueles dois distritos, entre 1890 e 1906, será relevante 

por explicitar a situação econômica-social no momento em que se instalavam as primeiras 

indústrias no Distrito Federal. As informações sobre a composição daquela população ajudam 

compreender os impactos trazidos pelas reformas urbanas na ocupação do espaço suburbano, 

redimensionar o papel do transporte ferroviário e as propostas para resolver a crise habitacional.  

 

 

 

                                                             
7 Os bairros do Engenho Novo e Inhaúma eram os 18º e 19º e o 23º, respectivamente, distritos da cidade do Rio 
de Janeiro havendo uma série de outros bairros menores que eram parte integrante dessas regiões. 
8 O recenseamento de 1906 foi realizado pelo Distrito Federal e foi o mais detalhado até ser feito o censo de 1920. 
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Tabela 2: População dos distritos 18º e 19º e 23º pelo Censo de 1890. 

 
Distritos9 População Masculina População Feminina 

18º e 19º (E.Novo) 14.468 13.294 
 Total: 27.762 

23º 
Inhaúma 

9.243 8.178 

 Total: 17.421 
Fonte: Elaborado por mim, segundo os dados apresentados por Eulália Lobo (1978, p.469-470) Recenseamento 
do Distrito Federal de 1906 (p. 119). 
 
 

As figuras 2 e 3 a seguir são os mapas dos distritos de Engenho Novo e o de Inhaúma 

com suas respectivas áreas adjacentes. Estes mapas serão analisados pelos alunos em busca da 

compreensão e a reconstituição do processo histórico de organização dos trabalhadores. 

Neles observa-se a via férrea, o relevo da região, os bairros próximos ao Engenho Novo 

e num grau de comparação maior ou de curiosidade os alunos poderão comparar o mapa da 

região do Engenho Novo e arredores atualizado. E o material poderá ser explorado por outras 

disciplinas como Matemática, Geografia, Ciências. 

 

 

                                                             
9 Em 1890, o censo apontava com definidores do território do Engenho Novo os distritos 17º e 19º e de Inhaúma 
o 23º. O Censo de 1906 apontou o 17º como sendo do Engenho Novo e o 19º como de Inhaúma. 
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No ano do censo municipal, 1906, o Engenho Novo aumentara em um pouco mais de 600 

pessoas. Seu total passou a ser de 28.423 habitantes e desses, 16.709 homens e 11.714 mulheres. 

Já Inhaúma aumentara a sua população em 300%. Eram, em 1890, 67.478 pessoas no total, 

37.696 homens e 29.782 mulheres (Synopse do Recenseamento – Directoria Geral de 

Estatistica – Ministerio da Industria, Viação e Obras Públicas- 31 de dezembro de 1890 – 

Officina da Estatística -1898). 

O movimento de imigrantes para o Brasil tornou-se intenso a partir de 1870, no momento 

em que a Estrada de Ferro Central do Brasil já havia se firmado como um dos quatro eixos de 

desenvolvimento do subúrbio carioca. O desenvolvimento e a ocupação das terras distantes do 

centro da cidade foram acelerados com chegada dos trens às baixadas cariocas. Além disso, a 

proibição do tráfico de escravos em 1850 e o início da economia cafeeira trouxeram para essa 

cidade as mais importantes transformações com o surto modernizador que, paralelamente, à 

ampliação das atividades manufatureiras, atraiu importante contingente de mão de obra tanto 

do país como o do exterior. Acompanhando essas modificações, os projetos de urbanização 

acabaram redesenhando a cidade do Rio de Janeiro com “abertura de novas ruas, calçamento 

das já existentes, obras de saneamento, o centro começou a ser dotado de uma infraestrutura – 

quando extensivamente, trens e bondes se encarregaram de ‘esticar' a cidade em todas as 

direções” (PECHMAN, 1985, p.3). 

Rodolpho Benini, italiano estudioso das estatísticas, foi mencionado no texto do censo de 

1906 e aqui reproduzido seu pensamento: 

É sabido, que os bairros periféricos attrahem maior numero de imigrantes e 
são ao mesmo tempo os que mais crescem pelo excesso natural dos 
nascimentos sobre os óbitos, ao passo que os bairros centraes não raro sofrem 
um emigração superior á immigração, graças ao aumento contínuo dos 
alugueis, que afasta as próprias famílias ricas, mas não riquíssimas, e reserva 
para uma classe cada vez mais restricta de privilegiados o luxo de habitar 
palácios, cujo terreno por si só vale mais de dez mil liras por metro quadrado 
(Recenseamento do Distrito Federal de 1906, p.25). 
 

Do governo10 de marechal Hermes apenas conhecem-se os registros da população nos 

anos de 1910 a 1912 trazidos pela Diretoria Geral de Estatística, encontrados na base de dados 

do IBGE, em Estatísticas do século XX, entre os anos 1908 e 1912.  

Esses são os números correspondentes aos distritos de Engenho Novo e Inhaúma: 

                                                             
10 O censo de 1910 não teve início efetivo, ocorrendo em 1920 o levantamento populacional conforme as regras 
da Diretoria Geral de Estatística. Em 1907, Bulhões Carvalho assumiu a direção da D.G.E e investiu na 
organização de diferentes registros administrativos de forma cooperativa. Buscando alcançar seu objetivo, criou o 
Conselho Superior de Estatística (CSE) que promoveu acordos bilaterais e desenvolveu a cooperação nos três 
níveis das esferas públicas (municipal, estadual e federal).  
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Tabela 3: População entre 1910 e 1912 
 

Distrito / Ano 1910 1911 1912 
Engenho Novo 67.225 70.942 74.883 

Inhaúma 71.994 76.208 80.462 
Fonte: IBGE. Estatísticas do séc. XX. 1908 -12. Diretoria Geral de Estatística: população 1908 – 12, v1 – 080 a 
081. 

A população desses distritos foi bem definida nos quatros anos que antecederam o 

governo do presidente Hermes da Fonseca. O Conselho Municipal decretou e o Prefeito Pereira 

Passos sancionou o pedido de liberação de crédito para que fosse possível recensear o Distrito 

Federal em 1906 e foi prevista multa para aqueles que omitissem qualquer informação ou que 

prejudicassem o trabalho dos censores. Este foi feito somente no Distrito Federal e tornou-se 

base para traçar o perfil dessa população, pois o levantamento11 mais rígido, somente foi 

realizado em 1920.  

O diretor responsável pelo órgão de Estatística realizou a reforma do registro civil e 

implantou a obrigatoriedade de cartórios fornecerem os registros de nascimento, casamento e 

óbito para fins do trabalho estatístico, obrigando a população a fazê-lo sob pena de multa. A 

resistência ao registro veio por parte dos padres, que desaconselhavam aos paroquianos a 

realizar o casamento civil. Em 1909, Bulhões precisou se ausentar da D.G.E. e ao retornar só 

pode organizar o censo que foi ocorrer em 1920. Eleinvestiu na organização de diferentes 

registros administrativos de forma cooperativa.(SENRA, Nelson de Castro.Bol. Mus. Para. 

Emílio Goeldi. Cienc. Hum., Belém, v. 4, n. 3, p. 387-399, set.- dez. 2009).  

 
Gráfico 1: A População de Moradores Brasileiros do Engenho Novo e Inhaúma entre 15 e 65 
anos 

 
Fonte: Elaborado por mim, segundo os dados apresentados no Recenseamento do Distrito Federal de 1906 (p. 
119). 

                                                             
11 Em 1910, não houve recenseamento. 
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O gráfico 1 apresenta os moradores entre 15 e 65 anos por ser parte da população ativa 

do Distrito Federal. Apesar de não ser possível identificar no grupo de 5 a 15 anos quantos eram 

brasileiros ou estrangeiros, o número de crianças ou menores de 15 é bastante expressivo. Esse 

grupo de pessoas compunha a mão-de-obra utilizada nas fábricas nos anos de 1912 e 1914, alvo 

das críticas que eram publicadas na coluna “Movimento Operário” do Correio da Manhã nesse 

mesmo período. 

 

Gráfico 2: Menores entre 5 e 15 anos no Engenho Novo e Inhaúma – força de trabalho 

 
Fonte: Elaborado por mim, segundo os dados apresentados no Recenseamento do Distrito Federal de 1906 (p. 
119). 
 

Em relação à população dos distritos, observa-se que Inhaúma era mais populosa do que 

a do Engenho Novo. O Recenseamento do Distrito Federal de 1906, do qual foram destacados 

alguns dados, registrou a presença de estrangeiros nos referidos distritos, conforme os quadros 

abaixo: 

 
Quadro 1: Presença de portugueses e italianos  
 
 

Distritos Portugueses italianos 

Total H M Total H M 

Engenho Novo 3074 2483 591 332 236 96 

Inhaúma 7267 5473 1794 606 414 192 

Fonte: Elaborado por mim, segundo os dados apresentados no Recenseamento do Distrito Federal de 1906. 
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Quadro 2: Presença de espanhóis e alemães 
 

Distritos Espanhóis Alemães 

Total H M Total H M 

Engenho Novo 391 295 96 37 17 20 

Inhaúma 654 444 210 61 34 27 

  Fonte:Elaborado por mim, segundo os dados apresentados no Recenseamento do Distrito Federal de 
1906 
 
Quadro 3: Ingleses e Franceses 

Distritos Ingleses Franceses 

Total H M Total H M 

Engenho Novo 29 19 10 41 19 22 

Inhaúma 37 28 9 80 46 34 

  Fonte:Elaborado por mim, segundo os dados apresentados no Recenseamento do Distrito Federal de 
1906 
 

Quadro 4: Outros europeus e anglo-americanos 

Distritos Outros europeus Anglo-americanos 

Total H M Total H M 

Engenho Novo 53 37 16 5 5 - 

Inhaúma 50 38 12 12 9 3 

Fonte: Elaborado por mim, segundo os dados apresentados no Recenseamento do Distrito Federal de 1906. 
 

Quadro 5: Imigrantes hispano-americanos e africanos 

Distritos Hispano-americanos Africanos 

Total H M Total H M 

Engenho Novo 35 14 21 11 7 4 

Inhaúma 50 23 27 17 9 8 

Fonte: Elaborado por mim, segundo os dados apresentados no Recenseamento do Distrito Federal de 1906. 
 
Quadro 6: Turco/árabes e Outros asiáticos 
 

Distritos Turco-árabes Outros Asiáticos 

Total H M Total H M 

Engenho Novo 28 17 11 - - - 

Inhaúma 174 109 65 6 4 2 

Fonte: Elaborado por mim, segundo os dados apresentados no Recenseamento do Distrito Federal de 1906. 
 

No distrito de Inhaúma, além dos estrangeiros identificados no quadro acima, moravam 

três homens e duas mulheres de origem asiática. Os alunos poderão concluir após análise dos 
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quadros que a presença de turco-árabes era em número muito maior do que o registrado no 

Engenho Novo.  

Os dados apresentados nos quadros foram extraídos do recenseamento de 1906 e 

registraram os moradores nacionais e estrangeiros entre 15 e 65 anos, possível população ativa, 

muito embora fosse comum o emprego de crianças e trabalhadores menores de 18 anos nas 

fábricas e em outros serviços. Eles poderão comparar os números de imigrantes moradores nos 

dois distritos, observando que era maior no de Inhaúma. 

Em relação ao grau de instrução dos moradores o quadro 7 apresenta em porcentagem 

sobre ler e escrever em 1906: 

 

Quadro 7: Sabiam ler e escrever 

 

Nacionalidade Porcentagem % 

E. Novo Inhaúma 

Brasileiros  59,16 48,81 

Portugueses  59,82 48,62 

Italianos  43,08 54,19 

Espanhóis  55,10 63,43 

Alemães  84,44 77,63 

Ingleses  83,72 80 

Franceses  83,87 92,77 

Outros europeus 66,10 60,93 

Anglo-americanos 100 71,42 

Hispano-americanos 73,46 56,06 

Turco-árabes 48,64 27,80 

Africanos  8,57% 8,92 

Fonte:Elaborado por mim, segundo os dados apresentados no Recenseamento do Distrito Federal de 1906, p.324-
325 

Os dados do levantamento sobre os imigrantes nos distritos de Engenho Novo e Inhaúma, 

ao ser cruzado com o do grau de instrução e o das profissões, produz um quadro que revela a 

identidade da população trabalhadora e moradora daquelas regiões.  

Algumas hipóteses poderão ser formuladas e entre elas cabe prever a influência das ações 

do movimento anarquista junto aos trabalhadores e moradores na busca por seus direitos, 

levando-os a se organizar, formar e participar de associações de ofícios, lutar por seus direitos, 

agir através de pequenas ações como a de enviar cartas ou irem pessoalmente às redações dos 

jornais para apresentar as suas queixas sobre questões que envolvessem trabalho ou moradia.  
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Neste censo de 1906, as informações sobre as profissões e a ocupação pelos diversos 

setores da economia reconstituem também a importância e a identidade desses 

moradores/trabalhadores que foram agentes de sua própria história, principalmente, entre 1910 

e 1914, quando muitos denunciaram as omissões do governo em relação aos serviços públicos, 

ou ao não pagamento de horas trabalhado, ou cumprimento das decisões do Congresso Operário 

Brasileiro de 1906. 

Os quadros de número 8 a 13 detalham a ocupação e os setores onde atuavam os 

trabalhadores nacionais e estrangeiros dos distritos de Engenho Novo e Inhaúma. 

Quadro 8: Profissões em 1906 relacionadas à agricultura, criação, caça e pesca, pedreiras  

Profissões  Engenho Novo Inhaúma 

Atividades primárias Nacionais Estrangeiros Nacionais Estrangeiros 
H M H M H M H M 

Agricultor  99 - 204 - 486 2 290 - 

Criador 13 - 42 - 5 - 7 - 

Caça e pesca - - - - 43 - 24 - 

Pedreiras 2 - 5 - - - - - 

Fonte:Elaborado por mim, segundo os dados apresentados no Recenseamento do Distrito Federal de 1906. 
Quadro 9: Profissões relacionadas à produção industrial 

Profissões Engenho Novo Inhaúma 

Indústria Nacionais Estrangeiros Nacionais Estrangeiros 
H M H M H M H M 

Têxteis - - - - 160 100 78 32 

(de couro, peles e ossos) - - 2 - - - - - 

de madeira) 18 - - - 148 - 25 - 

Metalurgia) 131 - 60 - 841 - 236 - 

Cerâmica - - - - 16 - 59 - 

(Alimentação) 33 - 26 - 137 23 140 3 

(Vestuário) 124 297 165 59 692 820 488 123 

(Mobiliário) 9 - 4 - 67 - 5 - 

Edificação 472 - 306 - 2221 1 1224 - 

(Alimentação) 33 - 26 - 137 23 140 3 

(Mobiliário) 9 - 4 - 67 - 5 - 

(Aparelho de transporte) 12 - 8 - 41 - 3 - 
Produção e transmissão de forças 

físicas 
153 - 40 - 342 - 89 - 

Indústrias relativas às ciências, letras, artes e 
de luxo 

152 - 22 - 359 2 50 - 

Indústrias não classificadas 423 23 229 4 1471 62 1164 17 

Transporte marítimo 31 - 8 - 124 - 33 - 

Transporte terrestre 175 - 105 - 277 - 149 - 

Fonte:Elaborado por mim, segundo os dados apresentados no Recenseamento do Distrito Federal de 1906. 
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Quadro 10: Profissões relacionadas a serviços e comércio 
 
 

Profissões Engenho Novo Inhaúma 
Atividades diversas Nacionais Estrangeiros Nacionais Estrangeiros 

H M H M H M H M 

Correios, Telégrafos e 
Telefones 

94 3 8 1 180 3 29 1 

Bancos e outros - - - - - - 1 - 
Corretagem, comissões e consignações 14 - 8 - 23 - 1 - 
Comércio propriamente dito 1163 9 1031 8 1756 21 1056 18 
Fonte: Elaborado por mim, segundo os dados apresentados no Recenseamento do Distrito Federal de 1906. 
 
 
 
Quadro 11: Profissões relacionadas à segurança 
 

Fonte: Elaborado por mim, segundo os dados apresentados no Recenseamento do Distrito Federal de 1906. 
 
 
 
Quadro 12: Profissões na administração das três esferas de governo 
 

Fonte:Elaborado por mim, segundo os dados apresentados no Recenseamento do Distrito Federal de 1906. 
 
 
 
 
 
 

Profissões Engenho Novo Inhaúma 
Força e Segurança Nacionais Estrangeiros Nacionais Estrangeiros 

H M H M H M H M 
Exército 300 - 1  193 - - - 
Armada 1 - -  11 - - - 
Polícia 1 - -  146 - 10 - 

Bombeiros 7 - 4  17 - - - 

Profissões Engenho Novo Inhaúma 
Administrativo Funcionalismo Nacionais Estrangeiros Nacionais Estrangeiros 

H M H M H M H M 

Municipal 96 2 79 1 41 - 3 - 

Federal 664 1 11 - 1081 2 9 - 

Estadual 3 1 1 - 10 - 2 - 

Anexos 2  2- - 3 - 1 - 
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Quadro 13: Profissionais Liberais 
 

Fonte:Elaborado por mim, segundo os dados apresentados no Recenseamento do Distrito Federal de 1906. 
 

Ao analisarem os dados dos quadros anteriores, os alunos terão um volume considerável 

de informações que permitirão relacionar com melhor embasamento às queixas dos 

moradores/trabalhadores do Engenho Novo e Inhaúma. Os quadros fornecem a informação da 

composição da massa trabalhadora nessas duas regiões e as possibilidades de organização 

desse. 

Destacam-se entre tantos dados relevantes, os dos números da indústria cuja a 

predominância era de mulheres nacionais e de homens estrangeiros. Na metalurgia, os homens 

nacionais eram em maior número. No setor da alimentação, o número de homens nacionais, 

quase se igualava ao número de estrangeiros. Pode-se incluir nesse grupo, os padeiros que 

estarão sempre unidos e fortes nas suas reivindicações. Na indústria têxtil, homens e mulheres 

nacionais superavam os de estrangeiros. Outro segmento da indústria era o da edificação que 

concentrava o dobro de trabalhadores homens nacionais do que os estrangeiros. 

 O cruzamento desses dados além de permitir traçar o perfil de parte da classe 

trabalhadora no momento da sua organização em sindicatos e associações apresentados nas 

colunas “Vida Operária”, “Reclamações” e “Movimento Operário” do Correio da Manhã, 

indica também, a capacidade de organização do nosso operariado. 

Profissões Engenho Novo Inhaúma 
Liberais e outras Nacionais Estrangeiros Nacionais Estrangeiros 

H M H M H M H M 
Religiosas  2 6 5 7 4 - - - 

Judiciárias 78 - 3 - 83 - 30 - 

Sanitárias 175 5 10 - 79 11 1 2 

Magistério 48 150 8 4 43 70 7 5 

Ciências, letras e artes 117 4 22 - 65 1 7 - 

Vivem de sua renda - - - - 57 43 61 17 

Serviço doméstico 764 3917 158 450 1548 6038 312 811 

Jornaleiros  339 - 387 - 2882 109 326 14 

Não especificadas 392 14 129 3 731 12 76 5 

Classes improdutivas 1353 417 9 - 1551 328 16 2 

Profissões desconhecidas 739 1410 160  396 1189 2561 125 102 
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Entre 1911 e 1913, muitos trabalhadores serão chamados à organização em sindicatos, 

associações, uniões e alguns estarão filiados ao sindicalismo revolucionário, outros ao 

reformador. 

Tratados naquelas colunas, os problemas dos habitantes do subúrbio, refletiram a sua 

insatisfação com a vida cotidiana e transformaram esses veículos de comunicação num portal 

de mobilização das classes operárias por meio das convocações para reuniões e assembleias, 

onde decidiriam os rumos de suas organizações e desenvolveriam as suas práticas políticas.  

Ao organizarem o perfil socioeconômico da população dos distritos de Engenho Novo e 

Inhaúma em 1906, os alunos entrarão na segunda fase do trabalho.  

 

 

2.2 Conceitos Históricos e a Influência na Organização dos Trabalhadores 

 

2.2.1 Anarquismo e a Organização do Trabalhador 

 

A partir da análise dos gráficos, quadros e tabelas os alunos já traçaram o perfil da região 

em relação à composição da população de nacionais e estrangeiros, a economia desenvolvida 

nas duas regiões e o impacto criado nas relações de trabalho devido à presença marcante de 

fábricas na região. O corpo textual do trabalho será compartilhado com os alunos aproximando-

os do referencial teórico que embasa a leitura do movimento dos trabalhadores sob a ótica da 

auto instituição, buscando identificar nas queixas dos trabalhadores e moradores do Engenho 

Novo e do subúrbio de Inhaúma  

De forma geral, a compreensão que o contexto histórico da segunda metade do século 

XIX, foi determinante para as mudanças políticas, econômicas e sociais no mundo do trabalho. 

No Brasil, a política liberal de imigração esteve estreitamente conectada aos produtores de café, 

durante a década de 70 do século XIX, principalmente na cidade de São Paulo. Essa política foi 

reforçada pelas ideias de branqueamento da população brasileira por alguns intelectuais 

brasileiros criando-se expectativas de apagar a formação étnica do povo brasileiro (DULLES, 

1977, p.17). 

A vinda para o Brasil de grande número de imigrantes só foi reduzida, em 1902, quando 

o governo italiano impediu a continuação da emigração devido aos relatos de maus tratos 

aplicados aos imigrantes pelos fazendeiros do café. 

Em outros campos de trabalho, como os “centros industriais” que surgiram a partir do 

estabelecimento de estradas de ferro, foi empregada a mão de obra imigrante em oficinas 
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mecânicas em detrimento do proletariado nacional. De acordo com o censo de 1906, na região 

de Inhaúma, aproximadamente, 52% dos trabalhadores brasileiros não sabiam ler. A preferência 

pelo estrangeiro crescia largamente e nas fábricas de tecidos absorvia-se a mão – de obra, 

predominantemente, de mulheres e crianças com até 16 horas de trabalho diárias. 

Segundo Dulles (1977), na inevitável luta social, os capitalistas, que gerenciavam as 

companhias na época, para manter a lei e a ordem e o controle sobre os trabalhadores contavam 

com os policiais do Estado.  

Contrapondo-se a essas forças, estavam os trabalhadores brasileiros que aos poucos iam 

tomando conhecimento das ideias anarquistas e socialistas através de escritores ou mesmo com 

as conversas com os colegas de trabalho.  

Da mesma forma, que anos mais tarde, o presidente Hermes da Fonseca expulsou alguns 

líderes anarquistas, alguns governos europeus instigaram o êxodo daqueles indivíduos mais 

“radicais”, uma vez que, os mesmos haviam participado da “propaganda pela ação’. Esta 

consistia em participar de insurreições e atentados terroristas, principalmente, aqueles que 

eliminassem membros das casas reinantes. 

Segundo Dulles (1977, p.19), o anarquismo no Brasil teve mais adeptos que o socialismo, 

o que não diferiu do que ocorreu nos países do sul da Europa. Em sua essência, as ideias 

anarquistas almejavam a autonomia individual, combatiam os governos, a Igreja, os partidos 

políticos e o conceito de propriedade.  

Pedro Kropotkin, ativista e pensador russo, um dos principais nomes do pensamento 

anarquista, defendia que: “a bondade fundamentalmente do homem se revelaria numa 

sociedade sem propriedade nem autoridade” (DULLES, 1977, p. 19). 

Seu pensamento continuou na afirmação: “[...] e pregava que os indivíduos deveriam 

prover suas necessidades (de um “celeiro comum”) e se engajar no trabalho até o ponto que 

apetecesse ao seu livre arbítrio” (KROPOTKIN apud DULLES, 1977). 

No Brasil, as ideias anarquistas chegaram sob a influência de outro russo antecessor de 

Kropotkin: Miguel Bakunin. Entre os dois havia uma diferença de estratégia, enquanto o 

primeiro, apostava na palavra escrita para as mudanças, Bakunin preferia a ação. Este repeliu 

as ideias de Karl Marx, sendo determinante sua influência sobre muitos intelectuais paulistas e 

parte da classe trabalhadora.  

Segundo Ferreira (2011) em seu artigo “O Anarquismo como fenômeno da Primeira 

Internacional” o pensamento anarquista pode ser considerado como sinônimo de bakunismo e 
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como fenômeno associado a Primeira Internacional, ideia desconstruída ao longo da década de 

1870-1880. 

O cientista social afirmou que existem duas grandes tradições de conceitos que 

influenciam a compreensão dos estudos sobre o anarquismo. Uma delas está determinada nos 

escritos de Marx e Engels responsáveis pelo anteconceito de anarquismo. A outra relaciona-se 

ao pensamento de Piotr Kropotkin e da sua definição a-histórica12 que envolve a categoria 

“anarquismo”, mais tarde reproduzida por outros autores como George Woodcock. 

Dulles (1977) nos esclarece mais um ponto da discussão entre marxismo e anarquismo, 

afirmando que Bakunin repeliu a versão do comunismo na ótica de Marx porque nela estava 

contida a “negação da liberdade”. Além do que os anarquistas rejeitavam essencialmente a ideia 

de formação de uma representação política dos trabalhadores via partido. Marx havia 

conclamado, em 1871, os trabalhadores à formação de um partido próprio. 

Em 1872, o rompimento final entre Marx e Bakunin ocorreu e a partir desse momento, o 

filósofo russo passou a exercer grande influência em países como a Espanha, Itália e Portugal. 

Na Espanha, a cidade industrial de Barcelona era conhecida como o “viveiro” do anarquismo 

(DULLES, 1977). 

No Brasil, vieram um grupo de trabalhadores anarquistas deportados da Itália, justamente 

por ser rejeitada sua proposta de mudança que se ancorava em ações, muitas vezes de grande 

violência. Exemplo de personagem influente anarquista no Brasil, era Oreste Ristori que veio 

da Itália, viveu na Argentina, na região do Prata, foi para o Uruguai e veio para São Paulo. Em 

1904, fundou o semanário La Battaglia e sua ação continuou dando conferências, “agitando as 

massas trabalhadoras das cidades, vilas e fazendas” (DIAS, 1948 apud DULLES, 1977). 

No jornal La Battaglia, em 1911, já no governo de marechal Hermes da Fonseca, foram 

publicadas as condições de trabalho de nossos operários e o número de horas trabalhado 

procurando despertar o leitor através da comparação, a realidade dos que viviam na Europa:  

 
A jornada de trabalho aqui, como em qualquer país, vai de 10 a 13 ou 14 horas 
por dia; os salários não são melhores do que os da Europa, quando se considera 
que o preço dos gêneros e da moradia é aqui mais alto. A vida horrorosa, 
infernal das fazendas é desconhecida na Europa. O trabalhador dos campos 
trabalha aqui quatorze a quinze horas por dia e vive em imundas pocilgas de 
barro (RODRIGUES apud DULLES, 1977). 

                                                             
12 Segundo Kropotkin anarquismo seria uma categoria a-história porque é associada à manifestação da natureza 
humana e de certos traços como sociedade sem governo, afirmação da liberdade do indivíduo e entre outros. Assim, 
podem ser apontados exemplos de manifestação do anarquismo em vários lugares e momentos da história. São 
citados a Grécia Antiga, China, Europa Medieval. Ferreira apresenta a crítica que essa abordagem é taxonômica 
e autoritária(grifo do autor) considerando que há uma classificação forçada onde os princípios da classificação 
prevalecem sobre os da classificação e práticas dos agentes históricos concretos (p.6). 



38 
 

 
 

Além de Ristori tivemos a colaboração de Gigi Damiani, preso na Itália durante algum 

tempo, chegou ao Brasil em 1899, mas logo foi preso pelas ideias anarquistas que disseminou 

no seu país de origem. Ao sair da prisão, em 1906, foi para o Paraná e fundou o jornal proletário 

O Direito, cujo objetivo era influenciar os trabalhadores locais, na sua maioria alemães e 

poloneses. 

 Luigi Damiani, era italiano, conhecido como Gigi, e ao chegar ao Brasil, empenhou-se 

em divulgar o pensamento anarquista. Atuou na cidade de São Paulo, cuja missão foi “difundir 

a ideia libertária entre operários e outros, denunciando as condições de exploração dos 

trabalhadores nas fazendas de café e nas fábricas da cidade” (Toledo, 2011). Na difusão da 

ideologia anarquista, destaca-se a propaganda como ação maior do grupo e o processo de 

cooperação voluntária entre eles. 

Ainda, no século XIX, chegaram ao Brasil, vindos da Espanha, outros anarquistas que 

passaram a influenciar trabalhadores brasileiros. Entre eles estavam Everardo Dias e Florentino 

Carvalho13. Estes foram expulsos do Brasil com base na Lei Adolfo Gordo, criada em 1907 e 

aplicada em 1913, no governo de Hermes da Fonseca. 

Neno Vasco, português, chegou a São Paulo em 1901 e já no ano seguinte, escrevia 

artigos em O Amigo do Povo e A Terra Livre. Neste periódico, a direção estava a cargo deste, 

de Manuel Moscoso e Edgard Leuenroth. As publicações ocorreram entre 1905 e 1910, 

começando em São Paulo e depois no Rio de Janeiro. O desaparecimento do periódico explica-

se pelo retorno de Neno Vasco a Portugal. 

Nildo Avelino escreveu a introdução de “Anarquismo Roteiro da Libertação Social” e 

nesta descreveu a ação de Edgar Leuenroth como militante do movimento anarquista que mais 

se destacou. Apontou a sua militância destacada durante a greve de 1917 em São Paulo, mas 

lembrando que suas ações remontam aos primeiros anos da primeira década do século XX, 

principalmente, no que disse respeito à participação nos Congressos Operários de 1906 e 1913. 

Escrito e definido pelo próprio Leuenroth o significado de ser anarquista e seu ideal de 

sociedade ele nos permite saber que: 

 
[...]Os anarquistas, assim como nada pedem nada oferecem, porque não se 
apresentam como messias, como líderes, como mentores ou demagogos 
políticos que prometem este mundo e o outro para que os elevem às alturas 
dos órgãos governamentais. 

                                                             
13 Florentino usava o pseudônimo de Primitivo Raimundo Soares e ao ler a obra de Kropotkin abraçou as ideias 
anarquistas, dando baixa da Força Pública e ingressando como estivador e tipógrafo na cidade de Santos . Lá 
tornou-se um líder sindicalista de expressão. 
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Os libertários esposam um ideal que propugna a substituição da sociedade 
atual, caracterizada pela iniquidade, exploração e pela tirania, por outra 
baseada, baseada no princípio da igualdade social. E, convencidos da justiça 
desse ideal, por ele se batem divulgando-o por toda parte, ao mesmo tempo 
que lutam com o povo, a que pertencem na reivindicação de seus direitos, 
sujeitando-se a todas as consequências dessa luta (LEUENROTH,1963,p.37). 
 

A influência sobre o movimento operário tomou cores mais fortes entre 1917 e 1919, 

quando as greves operárias, de cunho anarquista, obtiveram algumas conquistas. As visões 

sobre as greves eram portadoras do antagonismo que se criava entre comunistas e anarquistas. 

Estes apresentavam pontos de vistas diferentes de entendimento sobre tais movimentos de 

resistência. Os primeiros firmavam a análise sobre a necessidade do “proletariado abandonar 

os princípios antipolíticos e descentralizados do anarquismo, concitando-os a aderir à disciplina 

e à vontade férrea do ‘Partido Comunista’, Seção Brasileira da Internacional Comunista”. 

Outros como os anarquistas Fábio Luz, José Oiticica e o próprio Edgard Leuenroth condenaram 

a Ditadura do Proletariado, o que pareceu aos olhos de Dulles (1977) ser essa cisão de 

pensamento responsável por enfraquecer os sindicatos. 

Entre algumas ações anarquistas junto à base dos trabalhadores pode-se destacar a 

preocupação com a alfabetização e a educação libertária formada em algumas escolas. 

A atuação do movimento anarquista também ajudou a fortalecer a consciência dos 

trabalhadores, o que pode ter estimulado o crescimento dos protestos ou reclamações pela 

imprensa.  

No Rio de Janeiro, o primeiro registro do movimento anarquista data do ano de 1892, 

segundo o relatório da polícia da capital. As reuniões de estrangeiros com o propósito de 

divulgar ideias libertárias entre os trabalhadores não passaram despercebidas. A produção de 

material gráfico, os periódicos anarquistas começaram a circular somente em 1898. O 

chapeleiro José Sarmento Marques era diretor do periódico O Despertar e O Protesto, sendo 

que este último foi produzido por militantes brasileiros, espanhóis e portugueses. Outros títulos 

foram escritos em diversos estados do Brasil como o caso do A Luta de 1906, publicado no Rio 

Grande do Sul; em Minas Gerais, entre 1906 e 1907, A Nova Era dirigido pelo Avelino Foscolo 

e em 1908, no Ceará, na cidade de Fortaleza, O Regenerador. 

Nesta cidade, os grupos de propaganda, segundo Batalha (2000), quase sempre eram 

bastante informais, atuavam na publicação de periódicos, investiram na educação dos 

trabalhadores e participavam de diversas associações operárias, atuando, inclusive nos 

sindicatos. Marques (2012) descreveu assim, a imprensa anarquista:  

Os jornais anarquistas não possuíam anúncios, segundo a concepção libertária, 
proibidos, pois os jornais deveriam ser sustentados por seus leitores, caso 
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contrário perderiam o objetivo doutrinário. Devido à precária sustentação 
econômica, as edições possuíam, em geral, quatro páginas de tamanho 
tabloide, com exceção do número dedicado ao Primeiro de Maio, que, em 
geral, recebia um número maior de páginas e no qual as ilustrações apareciam 
repletas de alegorias (MARQUES, 2012, p.855-864). 
 

Toledo (2011), a partir das fontes analisadas, identificou os grupos de adeptos ao 

anarquismo, geralmente, compostos por trabalhadores manuais: tipógrafos, lixeiros, sapateiros, 

operários de olarias, pedreiros, carpinteiros, chapeleiros, ferroviários e outros. O processo de 

adesão, provavelmente, pode ter sido iniciado a partir da leitura de impressos que circulavam 

na época, e para que o analfabetismo não inibisse essa movimentação, os alfabetizados liam 

para os seus companheiros.  

A historiadora afirmou que um mesmo jornal poderia passar por várias mãos, sendo 

conservado e relido, visando a maior circulação das ideias ali contidas. Esses mesmos grupos 

agiam de forma a consolidar suas ações: investindo na criação de escolas, na publicação de 

livros e folhetos, mantendo a comunicação com a imprensa anarquista e operária no exterior. A 

divulgação de suas ideias passava também pela criação de centros de estudos e bibliotecas, 

publicação de jornais, atividades teatrais, organização de conferências, debates, piqueniques, 

viagens de propaganda, fortalecendo as ações de difusão daquela corrente ideológica (GOIS, 

2015). 

 

2.2.2 Imprensa proletária e o Anarquismo 

 

Os primeiros militantes anarquistas que atuaram entre o final do século XIX e XX 

encontraram espaço fértil para o seu trabalho, uma vez que havia inúmeros trabalhadores com 

remuneração ínfima, em média 10 a 12 horas diárias de trabalho e isolados e desconhecedores 

da força que teriam se estivessem juntos e organizados. 

O papel de convencimento dos trabalhadores coube a imprensa proletária e para isso 

foram criados inúmeros periódicos e em sua maioria incentivando a união: “Proletários de todo 

os países, uni-vos!” (BRANDÃO, 1970 apud DULLES, 1977). 

Os periódicos surgiram nas duas principais cidades cujo desenvolvimento industrial se 

fez mais forte como o Rio de Janeiro e São Paulo. Cada um dos jornais que surgiu teve sua vida 

abreviada ou pela questão financeira ou pelas incursões policiais à sede dos jornais ora 

destruindo os prelos ora impedindo a circulação dos jornais. 

Na cidade do Rio de Janeiro, no final do século XIX, foi fundado por um jovem condutor 

de bonde, anarquista, chamado de J. Mota Assunção, o periódico O Protesto. Assunção seguiu 
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militando através da imprensa, colaborando em novas publicações anarquistas. Colaboraram 

em periódicos anarquistas o sapateiro, Manuel Moscoso e o tipógrafo, Carlos Dias e em 1904, 

publicaram O Libertário.  

Em São Paulo, havia um grande número de jornais socialistas e entre eles se destacou O 

Socialista, que era órgão do Centro Socialista de São Paulo, visando alcançar mais leitores, o 

jornal foi publicado em quatro línguas; português, italiano, espanhol e alemão.  

Em 1901, em São Paulo, começou a circular o jornal Avanti! Este era órgão socialista e 

proletário cuja redação localizava-se na sede da Liga Democrática Italiana. O jornal era porta-

voz dos socialistas italianos e brasileiros publicando artigos e alcançando vida longa. Alguns 

de seus redatores foram responsáveis pela organização do Segundo Congresso Socialista em 

1902.  

Dulles (1977) baseados nos estudos de Edgar Rodrigues afirmou que o Avanti! protestava 

contra a “tirania” dos anarquistas nos sindicatos. Isso gerou uma polêmica e Neno Vasco 

respondeu à afirmativa no jornal A Terra Livre dizendo: 

[...] que era precisamente o interesse dos socialistas em tomar o poder político 
que os separava dos anarquistas, e que, se Avanti! pudesse provar a existência 
de “tirania anarquista”nos sindicatos, estaria prestando um bom serviço, pois 

a situação deveria ser corrigida. Desejamos e esperamos que os sindicatos 
caminhem para um fim anarquista, mas como resultado da educação 
revolucionária e do exemplo, “não como fruto duma absurda e impossível 

ditadura anarquista” (DULLES, 1977, p.25). 
 

De maneira geral, anarquistas e socialistas defenderam visões antagônicas, mas o 

professor socialista Piccarolo atuou junto a Neno Vasco, Oreste Ristori, Evardo Dias e Valentim 

Diego em diversos momentos de manifestação política, ora publicando o manifesto da 

Comissão Pró-Mártires da Rússia, ora como orador participando de um comício em 

solidariedade aos mártires russos de 1905. Nesse movimento solidário entre um socialista e o 

grupo da imprensa proletária anarquista estiveram atuando o jornal Avanti!,La Bataglia e A 

Lanterna.14 Este periódico em seu editorial afirmava suas ideias: 

 

Somos apenas um punhado de homens. Somos 10? 20? Que importa? Seremos 
legião amanhã, quando todos os que sabem quanto o clericalismo é 
prejudicial, quanto o jesuitismo é nefasto, quanto o beatismo embrutece os 
povos, decidirem vir engrossar as nossas fileiras (A Lanterna, n.1,1901 apud 
DULLE, 1977, p.25). 
 

                                                             
14A Lanterna era órgão da Liga Anticlerical. Iniciou a sua circulação em 1901, sendo inicialmente de distribuição 
gratuita, atingindo a tiragem de dez mil exemplares. Funcionou até 1904, houve suspensão de 5 anos, voltando a 
funcionar sob a direção de Edgard Leuenroth. Essa fase durou até 1916, produzindo 293 exemplares. 
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Edgar Leuenroth, segundo o próprio Dulles (1977), foi um nome de expressão do 

movimento anarquista paulista. Desde cedo começou a trabalhar como menino de recados e aos 

catorze anos passou a trabalhar numa tipografia, aproximando-o da imprensa e do movimento 

anarquista. 

Aos vinte e dois anos participou durante um período de um círculo socialista, sendo 

seduzido pelo pensamento anarquista a partir do incentivo de Ricardo Gonçalves, um estudante 

de direito, o que lhe fez abraçar a causa anarquista. 

Os representantes das associações tipográficas em reunião decidiram fundar a União dos 

Trabalhadores Gráficos e Leuenroth passou a trabalhar como bibliotecário, ajudando na 

publicação de seu órgão O Trabalhador.  Em 1905 Edgard Leuenroth, Neno Vasco e Manuel 

Moscoso fundaram o periódico A Terra Livre. 

 

 

2.3 Edgard Leuenroth e o Anarquismo – a essência de um pensamento 

 

Dentro dos princípios gerais do Anarquismo entende-se que a má organização social 

produz desigualdade, crimes, lutas e dor.  

Gigi Damiani15 em “Anarquismo Roteiro da Libertação Social” (1963) afirmou que o 

anarquismo tende a uma única finalidade: a independência moral e física do indivíduo, 

reforçada e não diminuída pela prática da solidariedade entre todos os seres humanos, próximos 

ou distantes. 

O ativista italiano entendia que o anarquismo podia ser filosofia e ciência político-

econômica, mas estava distante de ser dogmatismo. No anarquismo não cabiam práticas e nem 

atitudes impositivas; nem se concebia tanto apego ao materialismo histórico ou o aceite das 

forças morais e a força dos sentimentos como elementos libertadores do indivíduo da prisão de 

seus conflitos. 

Em sua concepção a filosofia abraçava os ateus, os agnósticos, os espiritualistas; mas era 

intolerante aos princípios de “idolatria estatal, conformista e de monopólio econômico”. Ele 

afirmou que o “anarquismo propõe, não impõe. É antiautoritário e antitotalitário em todas as 

circunstâncias” (LEUENROTH, p.31). 

                                                             
15 Damiane possuía inúmeros apelidos entre eles estava o de Alsinio, Ácrata e Simplício. No Brasil, Luigi Damiane 
era conhecido como Gigi. Este era jornalista, poeta, artista libertário e figurinista de profissão. 
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Luigi Damiane (1963) compreendia o anarquismo como uma filosofia que abarcava uma 

variedade de pensamento, de crítica e de ação e defendia que as diversas formas de pensamento 

voltadas para o mesmo fim, permitindo que na anarquia fundiria todas as liberdades em “um 

cadinho único, no fundo do qual se queimam todos os prejuízos da velha estrutura econômica 

e social que não pode reger-se sem a prática da exploração do homem pelo homem e que assenta 

seus pilares na escravidão e na ignorância (LEUENROTH, p.32). 

Buscando a essência do pensamento anarquista para melhor compor com o conceito de 

auto instituição para uma aula em que a leitura sobre o movimento de trabalhadores/moradores 

da região do Engenho Novo, Inhaúma e adjacências possa ser compreendido como tal, 

apresenta-se abaixo a definição do anarquismo, segundo Passos (1963): 

 
O que os anarquistas querem [...][...] é fazer com que as classes que não têm 
nada subam até o nível daquelas que têm tudo. Não desejam estabelecer uma 
sociedade onde todos sejam miseráveis, mas construir um edifício social em 
que todos sejam ricos. É claro que, no caso, não se entende por ricos esse 
mundo de mazelas morais, de torpes explorações, de vícios e desregramentos 
de que é composta a sociedade capitalista, mas a possibilidade, para todos os 
seres humanos, de participarem dos benefícios da ciência, das artes, da cultura, 
dos meios, enfim, necessários à satisfação de todas as necessidades ( PASSOS, 
1963, p.35). 
 

De maneira geral, utilizando os meios de divulgação e propaganda que possuíam, os 

anarquistas apontavam para o fim dos privilégios, e extinção de elementos que não estivessem 

previstos pelo socialismo-libertário ou que favorecesse dentro do capitalismo à exploração do 

homem pelo homem. 

Passos (1963) deixou claro em seu texto que os anarquistas não se opunham a existência 

do progresso e do conforto, mas são firmes na condenação de ações que promovam a exploração 

do outro. Sobre essa ideia afirmaram que “todas as manifestações científicas, artísticas e 

culturais, todas as formas de riqueza social tendem a ser aumentadas, e não suprimidas, no 

regime de igualdade, liberdade e justiça que deverá ser instituído no futuro da Humanidade” 

(PASSOS, p.35). 

Assim, compreende-se que um anarquista trabalha e divulga o seu ideal maior de 

liberdade, justiça e igualdade. 

Passos (1963) contribuiu para o livro de Edgard Leuenroth (1963) na medida que expõe 

o princípio básico do anarquismo - a liberdade - afirmando que todos são iguais no direito de 

viver, obrigando-se a contribuírem para uma sociedade em que se possa viver, ser feliz e 

perpetuar-se. Nesse propósito todos os setores da vida são envolvidos pela essência do 

anarquismo e pela visão de mundo que abraça: 
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Todos iguais para receber os benefícios da vida livre, do amor sem peias e 
preconceitos, da consciência livre, da livre manifestação de todos os sentidos. 
Iguais no dever para todos de fazer alguma coisa útil, contribuindo, cada qual, 
com a sua capacidade física, intelectual, moral ou artística, para o bem de 
todos (PASSOS, 1963, p.36). 
 

O texto do jornal A Plebe, incluído no livro de Leuenroth, descreveu o significado de ser 

anarquista e a essência do pensamento que o rege: 

O anarquista se posiciona diante das diversas lutas sociais, entendo que não se 
pode submeter aos desejos do patrão, não entra em acordo com o inimigo seu 
ou de sua classe; não se abstém de se envolver com o que incomoda seus 
companheiros; não age e nem nele habita preconceito contra raça ou 
nacionalidade e não tem interesse particular, mas identifica as causas de seus 
problemas e luta para eliminá-los, bem provável, que sejam os de uma 
coletividade. O combate aos problemas, certamente, trará mais liberdade e 
justiça para todos (A PLEBE, São Paulo). 
 

As ações para alcançar a liberdade, a justiça e a igualdade pregada pela ideologia 

anarquista eram defendidas por José Oiticica no seguinte trecho do livro de Leuenroth (1963) 

e nos dão a dimensão da sutileza de como seria possível transmutar os valores de morais de 

uma sociedade. Oiticica defendeu a transmutação assim: 

 
Só a ação direta abala tronos, ameaça tiaras, convulsiona mundos. Só ela, 
principalmente, educa e fortifica o povo espoliado na sua luta milenar contra 
as forças escravizadoras. Ação direta é a revolução. Onde ela atua, atua o 
espírito novo, o espírito inquieto do presente, o espírito construtor do futuro. 
Porque, feita a revolução, à direta irá ainda criar o novo mundo, a nova 
Humanidade, e das peias estatais e religiosas – será sempre energia, sempre 
ideal (OITICICA, p.54). 
 

Dessa forma, concordando com o pensamento de Oiticica (1963), Victor Franco (1963) 

afirmou que “toda ideologia anarquista e o seu movimento têm como resultante final a 

transmutação dos valores morais”. Assim, os homens aboliriam ter suas relações os modos 

autoritários, permitindo o diálogo, o acordo livre e equilibrado entre os indivíduos. 

A intenção final, é excluir os sentimentos e índoles autoritárias, buscando instalar no 

espírito humano o amor pela liberdade e ojeriza pela autoridade. Essa transformação pressupõe 

o convencimento de o maior número possível de pessoas, e que nelas se impregnem impressões 

que as envolvam de tal forma, que as faça reorientar suas vidas. Essa mudança será possível 

através de revoluções. Apesar de nelas estar a possibilidade de transformação, entende-se como 

um processo e não como um resultado de um milagre. 

Franco (1963) define a autoridade como “um conjunto de atitudes, de atos individuais ou 

coletivos de violência, de coação física e moral de uns indivíduos sobre os outros, oriundos de 
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uma ideia ou de um sentimento”. Isso significa dizer que o combate à intolerância e à violência 

que propõe alcançar a felicidade, deve ser realizado com ideias e sentimentos de mútua 

tolerância, de respeito à liberdade dos indivíduos, cujo objetivo concentra-se no alcance da 

harmonia a partir de acordos realizados, negociações feitas no melhor sentido da palavra. 

Uma frase dita por Luigi Fabbri reproduziu o pensamento de Errico Malatesta quando 

afirmou: “a luta anárquica é humana, seja pelo escopo final a realizar o conceito de fraternidade 

entre os homens, seja pelo escopo imediato de superior Humanidade em nós mesmos e em torno 

de nós, tanto quanto possível” (FEDELLI, p.58).  

Leuenroth (1963) concentrou em seu livro “Anarquismo Roteiro da Libertação Social” 

os elementos essenciais que explicam a influência da ideologia na organização dos 

trabalhadores. 

 

2.4 Anarquismo X Marxismo 

 

Ernest Tanrez, cujo pseudônimo era G. Ernestan, explicou os pontos em comum entre 

Anarquismo e Marxismo, o que será útil na compreensão nas linhas que influenciaram o 

sindicalismo brasileiro. 

Ernestan remeteu-se ao momento em que houve a divergência, em 1868, entre anarquistas 

e marxistas, quando os integrantes da Associação Internacional dos Trabalhadores divergiram 

em relação aos princípios relativos à representação política, exatamente, quanto à organização 

em partidos ou não. Naquele momento, ocorreu o rompimento entre os socialistas libertários 

(anarquistas) e os socialistas autoritários (marxistas) o que os levaria a campos opostos na luta 

social. Tanto marxistas quanto anarquistas compreendem a necessidade de supressão do Estado, 

mas terminou nesse ponto a concordância das concepções filosóficas. 

Os marxistas entendem que os elementos sociais estão fora do homem, permitindo-os 

tornarem-se vulneráveis às forças abstratas e místicas conhecidas por economia, dialética, 

determinismo histórico convencionadas ou criadas pelos marxistas (G. Ernestan, 1963, p.69). 

Na concepção anarquista, o homem age e participa como o único elemento pensante, 

agente e criador, sendo o elemento central na vida social. 

Ernestan compreendeu assim, o antagonismo a respeito das ações do homem na vida 

social. No paralelo que traçou entre Marxismo e Anarquismo, a perspectiva do homem é ser 

passivo e dependente de leis e da fatalidade. Compreende-se essa definição a partir do seguinte 

trecho: 
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Chega-se, por isso, à conclusão de que, sob a sua fraseologia científica, o seu 
materialismo absoluto, o seu antifilosofismo niilista, Larl Marx não passou de 
um crente em busca de um credo. E, se ele tanto se apegava à ciência, era 
porque esperava nela ou por meio dela encontrar um novo princípio absolto. 
Marx e os seus dialéticos, desdenhando, embora, as religiões e os deuses, na 
realidade não podem conceber a Humanidade e o homem entregues a si 
mesmos, livres de leis rígidas e eternas a guia-los infalivelmente. Em outras 
palavras: Marx e os marxistas substituíram Deus pelo fatalismo histórico[...] 
(ERNESTAN, 1963, p.69,70). 
 

 
Sua crítica ao Marxismo concentrou-se na existência da análise fanática dos fatos por esta 

doutrina, obstruindo o espaço para a lógica. Nela aponta o pensamento de Mikail Bakunin que 

identifica no Marxismo, uma espécie de amorfismo e uma tendência à obediência e à 

possibilidade de obtenção de vantagens no terreno da política. Além do mais, atrela a essa 

filosofia o autoritarismo e a violência (ERNESTAN,1963, p.70). 

Bakunin considerou ser o anarquismo o herdeiro e o intransigente defensor do verdadeiro 

socialismo, pois traria em sua luta a manutenção do genuíno sentido da liberdade. O marxismo 

escolheu o caminho da luta política e, por isso, perdeu o conteúdo idealístico e sua capacidade 

de renovação social. 

O próprio Leuenroth (1963, p.72) defendeu que o ideal anarquista, firma-se na negação 

de todo o princípio de autoridade e a luta pela liberdade constitui a maior aspiração perseguida 

pelos povos ao longo do tempo. 

Os anarquistas discordam da visão marxista que defenda a necessidade da substituição da 

ditadura da burguesia pela do proletariado, sendo tal princípio, absolutamente contrário ao 

pensamento anarquista.  

Leurenroth (1963,p.73) defendeu que “toda a vida da nova sociedade deve basear-se no 

trabalho, e a organização dos que trabalham, em todas as suas modalidades, manuais ou 

intelectuais, é a base da coordenação de todos os elementos que exercem função útil à 

coletividade”. 

Assim, discordava, portanto, da ditadura do proletariado, e principalmente, de um partido, 

mesmo que estivesse vinculado à cúpula do movimento revolucionário social ou como a 

vanguarda da classe trabalhadora.  

 

2.4.1 Socialismo – Formas de organização da sociedade 

 

De maneira geral, ao se apresentar o conceito de socialismo, diz-se que é um sistema de 

organização da sociedade, que visa a substituição do regime capitalista sustentado por marcas 
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indeléveis como a propriedade privada e a exploração da força física e mental do trabalhador 

em atividades diárias, remunerando-o pouco e garantindo o acúmulo de riqueza. 

Leuenroth (1963) descreveu a estrutura política do socialismo seja este, vivido sob a tutela 

do Estado, seja, o abolindo. Neste caso, teríamos então, o socialismo libertário ou anarquista.  

A organização social no socialismo anarquista pressupõe a estruturação de todas as 

atividades através do livre acordo numa sociedade em que haja a socialização dos bens 

produzidos, não haja “salariato” e os bens sejam usufruídos por todos da coletividade.  

No socialismo libertário o federalismo baseia-se na autonomia dos elementos que 

constituem o grupo, partindo das agremiações preferenciais para a comuna, até a confederação. 

Neste regime as normas são tiradas na coletividade, sendo “a autonomia individual, estabelecida 

de conformidade com o método do livre acordo, é considerada indispensável para a convivência 

harmônica entre as criaturas humanas” (Leuenroth,1963, p.76). 

Em sua essência, o anarquismo é uma dinâmica social que luta contra as manifestações 

humanas de tirania, de opressão, de cerceamento das liberdades, inclusive, coloca-se contra 

todas as superstições religiosas e equívocos ou ilusões de ordem religiosa. A mente deve estar 

livre para pensar grande e o melhor para a coletividade. 

Na proposta em busca do bem-estar e a felicidade de todos foi fundada a Associação 

Internacional dos Trabalhadores almejando agir, intervir para orientar, coordenar e organizar as 

comunidades humanas. 

Esboçada em 1862, em Paris, e concretizada em Londres, dois anos depois, a AIT 

facilitou a centralidade dos trabalhadores para lutarem por sua emancipação, pelo progresso 

humano e por um mundo melhor. 

Segundo Leuenroth (1963, p.82), a Internacional atraiu operários dos partidos burgueses 

facilitando através de propaganda e discussões sobre questões sociais uma consciência de 

classe, a construção de um programa próprio e o incentivo à ação social própria.   

Dessa forma, a Internacional instigou os oprimidos a ter grandes esperanças num novo 

mundo, inspirou sacrifícios e também heroísmos.  

Inicialmente, foi fundada como federação das organizações de resistência para embasar 

as lutas econômicas contra o capitalismo foi seccionada, surgindo duas tendências que se 

antagonizaram em seu pensamento: a autoritária e a libertária. 

Nesta divisão criou-se o Comitê Central a disciplinar e dar ordens para todos os 

trabalhadores e a outra, libertária, propondo autonomia e a conquista de sua própria liberdade. 
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O Conselho Geral de Londres, da corrente autoritária foi dirigido pelos marxistas e 

segundo Leuenroth (1963, p.90), reforçou a divisão entre as correntes, permitindo o destaque 

do pensamento anarquista entre os membros da Primeira Internacional. 

 

2.4.2 Socialistas e a Organização Trabalhista 

 

Vieram para o Brasil outros tantos italianos que discordando da implantação de um 

sistema monárquico em seu país, foram encarcerados também em sua terra natal. 

Aqui, uniram-se a intelectuais brasileiros admiradores das ideias socialistas e procuraram 

organizar um partido político para os trabalhadores. Este fato cria uma perspectiva inconciliável 

entre anarquistas e socialistas no que dizia respeito à organização dos trabalhadores pela via 

partidária. 

As linhas básicas do pensamento marxista começaram a ser divulgadas e discutidas por 

volta do ano de 1871, logo após a declaração do Manifesto Republicano. Em 1894, um grupo 

de operários anarquistas e socialistas, a maioria italianos, reuniu-se para organizar as 

comemorações de 1º de maio, mas foram denunciados pelo cônsul italiano em São Paulo e 

foram os brasileiros presos lá por alguns dias, enquanto os italianos foram enviados para a Casa 

de Detenção do Rio de Janeiro, ficando encarcerados durante oito meses. 

Vianna (2011) apresentou, segundo sua compreensão, a distinção entre anarquistas e 

socialistas e poderemos compreendê-la a partir do seguinte trecho: 

O que caracterizou os socialistas e os diferenciava dos anarquistas era a ideia 
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 de não serem 
revolucionários. Ao constatar o reformismo dos primeiros socialistas, é 
preciso entender da dificuldade, sem base de classe, de consolidar uma 
organização revolucionária (VIANNA, 2011). 
 

Buscando compreender os caminhos diferentes que foram trilhados pelo socialismo e o 

anarquismo, na influência da organização dos trabalhadores, pode-se destacar o fato de que 

entre 1892 e 1902, dois congressos socialistas foram realizados, sendo que o segundo aprovou 

a organização do Partido Socialista Brasileiro. Este partido não teve vida longa, desparecendo 

tempos depois, tal como outros de mesma tendência.  

Durante o Segundo Congresso Socialista foram discutidas e aprovadas medidas que 

beneficiavam a população em geral e os operários. Entre elas estavam a defesa do horário de 8 

horas para o trabalhador; a criação de tribunais de arbitragem nas disputas entre patrões e 



49 
 

 
 

empregados; o imposto progressivo sobre heranças; a adoção do divórcio; a supressão do 

exército permanente, o fornecimento gratuito de luz e água para o povo; a educação gratuita e 

obrigatória para os menores de 14 anos. 

Nesse ponto da luta pelos operários, inicia-se a divergência de propósitos entre 

anarquistas e socialistas quanto às orientações do operariado. Desconsiderando a possibilidade 

de organização através de partidos políticos, os anarquistas seguiam suas convicções que 

através da organização sindical poderiam fazer ataques às poderosas instituições: o governo, os 

partidos políticos e a Igreja católica. Essa linha de pensamento tendeu a estar próxima daqueles 

intelectuais anarquistas influenciados pelos sindicalistas e anarco-sindicalistas europeus. Na 

visão de Malatesta e Kropotkin os sindicatos não eram o único meio de alcançarem seus 

objetivos. 

De qualquer forma, antes do século XIX terminar, os militantes anarquistas aceleraram a 

formação de sindicatos, que foram organizados por diferentes identidades profissionais: ligas, 

uniões profissionais ou associações de resistência. É desse período, também, a criação de 

entidades trabalhistas beneficentes, que davam apoio aos trabalhadores para funerais. Segundo 

Dulles (1977), fazia parte da ação dos militantes transformar as entidades de beneficência em 

bases sindicalistas. 

As ligas, uniões de profissionais ou associações de resistência entre 1910 e 1913 faziam 

grande pressão ao governo reclamando através dos jornais pelos direitos de trabalhador e a 

configuração dada às relações entre empregado e patrão obtida pelo Congresso Operário de 

1906. Além disso, publicavam em colunas como “Vida Operária” e depois mais tarde, no 

“Movimento Operário” do Correio da Manhã, chamadas para o comparecimento nas 

assembleias, para os trabalhadores se associarem ao sindicato de sua categoria, publicação do 

resumo das decisões das assembleias, prestação de contas da tesouraria, aviso de desligamento 

de sócio inadimplente, cursos gratuitos, festas, comemorações e manifestações nas ruas.  

Em 1913, com a Lei Adolfo Gordo, deportando os estrangeiros anarquistas nota-se uma 

exposição bem menor nas páginas do Correio da Manhã, nas colunas “Vida Operária” e 

“Movimento Operário”, no recorte espacial da pesquisa, das antigas, vigorosas e contínuas 

reivindicações dos operários ou reclamações de moradores sobre cumprimento das decisões do 

Congresso Operário de 1906 ou sobre a administração municipal.  

A análise dessa redução das manifestações será feita pelos alunos no estudo das colunas 

“Vida Operária” e “Movimento operário” entre 1911 e 1914 apresentadas pelas fichas-resumo. 
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3 Imprensa, Sindicalismo e movimentos operários  

 

3.1 Imprensa e o debate sobre as questões do trabalhador 

 

No Brasil, entre o fim do século XIX e o início do XX, os pequenos jornais e as folhas 

tipográficas cederam aos poucos, lugar às empresas jornalísticas, com estruturas específicas, 

detentoras de grande parque gráfico. Alterou-se nessa fase a mudança de relação entre a 

empresa e o leitor, entre ela e seus anunciantes, entre a empresa e a política. A nova postura 

adotada refere-se também às mudanças político-econômico-sociais pelas quais passava o Brasil. 

Com a alteração da forma de governo, uma burguesia em ascensão e uma nova Constituição, 

tudo serviria de plataforma de lançamento para organização de uma nova imprensa: empresa 

capitalista de maior ou menor porte, deixando de existir o empreendimento individual e 

quixotesco (SODRÉ,1965, p.315). 

Faz parte da história de alguns periódicos nascidos no século XIX a sua longevidade. 

Foram reconhecidos por Tania Regina Luca (2011), entre tantos títulos, o Jornal do Commercio 

(1827); Gazeta de Notícias (1875); O País (1884); Jornal do Brasil (1891); A Notícia (1894). 

A lista da autora destacou aqueles que alçaram uma vida longa no Rio de Janeiro, revelando a 

intenção de identificar o seu papel na cultura política do Distrito Federal (LUCA, 2011, p.156).    

A escolha de dois periódicos de correntes e representações opostas têm como objetivo 

apresentar o movimento operário entre os anos de 1910 e 1914, no governo de Hermes da 

Fonseca, período onde se evidenciou uma política de perseguição aos anarquistas e às lideranças 

de trabalhadores. 

Destacando a história do Correio da Manhã, sabe-se que foi fundado em 15 de junho de 

1901 e sua primeira edição começou a circular num sábado. A redação localizava-se na Rua 

Moreira Cesar16, número 117, no Centro do Rio. A primeira edição não fugiu à regra da maioria 

dos grandes jornais e, das seis páginas impressas, a metade continha anúncios.  

O primeiro editorial definiu a linha a ser seguida pelo jornal, posicionando-se contra as 

oligarquias, contra as forças governamentais ou contra tudo que se distanciava dos direitos do 

povo. O editorial afirmava o seu compromisso com a verdade (AGCRJ - Cadernos de 

Comunicação, Série Memória, Secretaria Especial de Comunicação Social – Prefeitura do Rio 

de Janeiro, sd).  

                                                             
16A Rua Moreira César é atual Rua do Ouvidor, no Centro da cidade do Rio de Janeiro. 
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Barbosa (2010, p.154) descreveu a força que possuía a imprensa nesse período, avaliando 

o poder dos donos dessas empresas como capazes de derrubar ministros, promover campanhas, 

influenciar as elites e disseminar conceitos e formas de pensar entre o restante da população. 

Barbosa (2010) considerou que o fato de trabalhar num jornal trazia para o jornalista ou escritor 

um status peculiar, ao dirigente lhe atribuía um poder inigualável.  

O Correio da Manhã foi escolhido por ser um periódico com farto material para a 

pesquisa sobre o movimento operário e por apresentar já no seu primeiro edital a proposta de 

apoiar a classe trabalhadora. Assim, desde a primeira edição o periódico, manteve quase que 

diariamente colunas que discutiram temas caros à população. Elas abordaram assuntos de 

interesse dos moradores da cidade, seja da parte urbana, como da suburbana (GOIS, 2015). 

No caso desse periódico, já na alvorada do ano de 1910, suas páginas traziam o debate 

provocado pelas notícias sobre as candidaturas de Rui Barbosa e Hermes da Fonseca. Eram 

pautas apaixonadas em defesa desse ou daquele candidato, predominando até o fim a 

polarização das opiniões sobre as duas campanhas.  

Os jornais de uma maneira geral, após a eleição presidencial, continuaram acompanhando 

de perto todas as ações de Hermes, principalmente, nas que se relacionavam às promessas de 

campanha.  

Borges (2011, p26), analisou as campanhas de Ruy e Hermes eram face de uma mesma 

moeda, isso porque não havia diferença nas camadas sociais que as apoiavam; pelo contrário, 

havia aproximação entre a campanha civilista e a hermista: 

 
Os dois se opõem eleitoralmente, esgrimem argumentos contrários e se 
distanciam, mas, a despeito disso, contribuem com seu desempenho para a 
montagem e o reforço do traço oligárquico da cultura política da Primeira 
República (BORGES, 2011, p.26). 
 

Entre o lançamento das candidaturas, em 1909, e o dia da eleição, 1º de março de 1910, 

o Correio da Manhã variou o seu apoio. Inicialmente, defendeu o candidato militar e quando 

Gil Vidal reassumiu a direção da redação do Correio da Manhã, o periódico passou a atacar 

aquela candidatura.  

A partir desse momento, dois gigantes da imprensa se colocaram em lados opostos na 

campanha: o Correio da Manhã fez forte pressão contra a candidatura de Hermes, enquanto o 

Jornal do Brasil dedicava-lhe vigorosamente apoio.  

Nas páginas do Correio da Manhã, na edição 3407, no dia da posse, 15 de novembro, foi 

publicada e relembrada a plataforma de campanha apresentada ao público que compareceu ao 

Teatro Municipal, em 26 de dezembro de 1909.  
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Nesse discurso Hermes chamou para si as responsabilidades de desenvolver e fazer 

progredir a pátria, sempre de acordo com a constituição de 1891 e defendeu que o “princípio 

liberal da representação das minorias inscrito na constituição federal deve ser observado 

positivo, insofismável e honestamente”. Os partidos políticos com programas definidos 

continuariam a existir para manter o sistema representativo e afirmou a importância da 

distribuição da justiça, componente essencial das funções dos governantes. Observou que os 

códigos de leis deveriam ser a fonte das disposições sábias e promotoras de igualdade na 

sociedade. Esperava que a promulgação do código civil ocorresse e não fosse mais adiado como 

algum tempo estava sendo feito. Na continuação de seu discurso criou uma estreita relação entre 

a educação técnica e o crescimento econômico e, em resumo, propunha a associação entre 

escola e trabalho para o desenvolvimento na nação: 

 
Se o adiantamento de um povo afere-se em parte pela real e efetiva segurança 
de seus direitos á sombra da lei e da justiça, a perfeita intuição deles depende 
do grau de instrução que ella revela. 
Eis porque deve ser essa a cobiça mais prodigamente disseminada, começar 
pelo profuso ensino primário e desenvolvida pelo profissional artístico, 
industrial e agrícola, pratico quanto possível, imprescindível em um paiz novo 
cujas fontes de riqueza por inexploradas, não lhe facilitam o encaminhamento 
rápido para a independência econômica (Correio da Manhã, ed.3407, 
15/11/1910). 
 

Segundo o candidato, a solução para o problema do país estava nas atividades fecundas 

do artista, do operário, do agricultor, do industrial. Entre as propostas para o seu mandato 

incluiu a reorganização do Exército; políticas que valorizassem a indústria e o comércio; a 

adoção de tarifas equilibradas que não ofendessem os negócios de importação e exportação e a 

não penalização do capital particular, que segundo o candidato, era ele que movimentava o país. 

O Correio da Manhã empenhou-se em discutir o resultado das eleições, expondo os 

boletins de apuração, apontando as fraudes, contestando os resultados, mas não obteve sucesso. 

Hermes Rodrigues da Fonseca, a 15 de novembro de 1910, tomou posse (GOIS, 2015). 

Essa exposição do posicionamento da imprensa favorável ou não a Hermes e a sua 

plataforma justificam-se pelo fato de que, os alunos ao analisarem as queixas do operariado 

terão oportunidade de revelar o sentido que tais reclamações tomaram naquele contexto político 

e a atuação do presidente junto ao sindicalismo amarelo17. 

                                                             
17 Sindicalismo amarelo corresponde às ações estratégicas adotadas pelos sindicatos que não acompanharam as 
resoluções do Congresso Operário de 1906 e o de 1913. Suas ações impactaram na foi formação e orientação dos 
sindicatos, bem como na forma de se relacionar com o governo. A estrutura organizacional dos sindicatos amarelos 
previa os cargos de diretoria, vice-diretoria, tesoureiros, enquanto que os participantes da corrente do sindicalismo 
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A coluna “Reclamações”, inicialmente, expôs as queixas oriundas dos moradores da parte 

central da cidade e arrabaldes e mais tarde, atendeu as regiões mais distantes da cidade.  

Ao final do mês de fevereiro, foi criada uma coluna intitulada “Correio Suburbano” que 

serviu de porta-voz das comunidades próximas à linha do trem, na cidade do Rio de Janeiro. 

Durante 50 edições a seção cumpriu parte do objetivo ao qual se propusera, sendo substituída 

pela “Subúrbios e Arrabaldes” que esteve presente apenas em 31 edições do jornal.  

A partir de 3 de setembro de 1910 foi suspensa a publicação da seção, apenas 

permanecendo a “Reclamações”. Em 9 de fevereiro de 1912, surgiu uma nova seção sob o título 

“Queixas que nos fazem providências que nos pedem” que tratava do mesmo assunto da 

“Reclamações”. A coluna com um novo título surgiu na edição 3857, convivendo com artigos 

que tratavam de assuntos específicos da região suburbana como o caso da edição 5098, de 15 

de janeiro de 1913 com o título “Os despresados subúrbios da capital” (GOIS, 2015). 

Analisando as edições do jornal no quadriênio de 1910 a 1914 os alunos terão 

oportunidade de observar muitas queixas sobre diferentes órgãos e instituições encaminhadas 

ao jornal e entre esses apelos estavam os de regularização de entrega de cartões postais; contra 

menores que viviam nas ruas e incomodavam a vizinhança; sobre a existência de terreno baldio 

que servia de depósito de lixo; sobre redução de ordenados dos trabalhadores; falta de 

iluminação; valas e água estagnada; redução do número de bondes circulantes pela cidade. 

A edição 3090 iniciou o ano de 1910, quando ainda não tomara posse o presidente Hermes 

da Fonseca, e bastante reduzida apresentou espaço absoluto para os anúncios dos mais variados 

produtos. Durante onze meses as queixas das populações suburbanas nessa coluna pediram 

ajuda para diversos problemas. 

Na edição seguinte, na página 7, do Correio da Manhã, a coluna “Reclamações” apareceu 

em socorro dos operários das Obras Públicas, que há seis meses esperavam pelo pagamento de 

seus salários, sendo efetivado somente após esse período, quando foi necessário a votação de 

uma verba para esse fim. A coluna ainda se colocou solidária e chamou atenção das autoridades 

responsáveis para que o fato não se repetisse e continuasse prejudicando ainda mais os 

operários.  

O periódico apresentou em outra ocasião, em sua subseção, uma carta assinada pelos 

operários das fábricas de tecidos da Gávea, que incluía as reivindicações dos trabalhadores da 

Companhia Jardim Botânico, solicitando a interseção do jornal junto à Companhia Ferro Carril 

                                                             
revolucionário preconizavam às decisões coletivas e por meio de comissões administrativas que contavam apenas 
com um secretário. 
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Jardim Botânico para que não alterasse o horário de circulação e nem fosse diminuído o número 

de carros de 2ª classe, nas linhas que serviam aqueles bairros, uma vez que os operários não 

tinham condições de viajar nos de 1ª classe por serem mais caros e nem possuíam os trajes 

adequados às exigências da empresa.  

A carta assinada, contendo reivindicações dos operários, indica uma grande disposição 

desse grupo em obter melhorias, neste caso, na circulação entre o trabalho e a residência. 

Destaca-se nesse episódio, a importância do movimento reivindicatório onde caberia aplicar o 

conceito de auto instituição. Este conceito será apresentado no capítulo 3 em função de ser o 

conceito estruturante da aula, cuja a defesa da aplicabilidade será feita no estudo do movimento 

operário no Rio de Janeiro entre 1910 e 1914. 

Os alunos observarão que eram inúmeras as reivindicações relacionadas ao problema da 

insegurança nos bairros, e sua população ora estava ameaçada por crianças de rua, ora por 

desempregados, bêbados e outros indivíduos que se encontravam à margem da sociedade. As 

queixas publicadas em colunas especializadas naquele jornal apontaram o quanto os 

moradores/trabalhadores acreditavam naquele canal de comunicação e conquistar os seus 

direitos sociais e políticos (anexo I com algumas reclamações de moradores). 

A proposta de apresentar o conceito de auto instituição tendo como base as queixas desses 

moradores/trabalhadores visa didatizar e construir com os alunos o conceito bastante complexo.  

A população suburbana, como um todo, à medida que lutava e expunha o desejo de viver 

com melhores condições e receber as mesmas atenções dirigidas à parte urbana, desenhava seu 

espaço social e político. 

Entre 1906 e 1914, as principais lideranças operárias representavam a linha do 

sindicalismo revolucionário, cuja bandeira consistia em transformar radicalmente a sociedade 

por meio da mobilização e conscientização do trabalhador. Nesse caso, abria-se uma via 

diferente de luta política, pois a eleitoral e a partidária estavam desacreditadas.  

O Primeiro Congresso Operário Brasileiro18, sediado na cidade do Rio de Janeiro, 

consagrou como majoritárias as lideranças anarquistas, reafirmou a importância da luta dos 

trabalhadores e ação de fortalecimento na filiação sindical. Destacaram-se como 

desdobramentos desse congresso a criação da Confederação Operária Brasileira (COB) e o seu 

empenho em reduzir a jornada de trabalho para 8 horas diárias, sem redução de salários; e 

também a manutenção da sintonia com sindicatos de outros países e a discussão sobre a 

                                                             
18 Segundo Samis (2002) este congresso estabeleceu as principais diretrizes para a luta dos operários e consolidou 
as bases para a criação da COB (1908) e junto com ela surgiu o periódico A Voz do Trabalhador. 
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repressão exercida pelas forças policiais às manifestações dos trabalhadores (BATALHA, 

2010, p. 175-177). 

Antecedendo a apresentação do conceito de auto instituição faz-se necessário que o 9º 

ano possa conhecer o significado das queixas de moradores/trabalhadores serão distribuídas 

algumas reproduções de exemplares do Correio da Manhã, fichas com as queixas compiladas 

das edições de número 3090 a 3726e A Voz do Trabalhador com os exemplares correspondentes 

ao número 1 de sua fundação e os das edições de número 22 a 65. 

Organizados em grupos, de no máximo quatro alunos, construirão um quadro sinótico 

com as principais questões apresentadas no periódico Correio da Manhã, bem como o 

tratamento dado pelo A Voz do Trabalhador às questões de organização e mobilização do 

trabalhador. 

Vencida essa etapa, espera-se que os alunos sejam capazes de produzir material que possa 

identificar os principais problemas do trabalhador e sua capacidade de organização. 

Ao longo de cada bloco de atividades, aos alunos serão oferecidos ou indicados textos 

que abordem os conceitos de Sindicalismo, Movimento Operário, Anarquismo, Socialismo, 

Comunismo e, ao final do último bloco, principalmente, o de Auto Instituição.  

Este será o suporte teórico que lhes permitirão consultar e formular questões e relações 

que construam seu próprio conhecimento a respeito do movimento operário no Brasil, 

especificamente, na cidade do Rio de Janeiro, entre 1910 e 1914. 

 

 

3.2 O Anarquismo e a imprensa: A Voz do Trabalhador 

 

Os alunos terão oportunidade de confrontar formas diferentes de se organizar 

institucionalmente, seja pela via da imprensa tradicional, como o Correio da Manhã ou pela  A 

Voz do Trabalhador.  

Comparando e identificando outros caminhos de ação chegaremos à transformação da 

sociedade pelos processos de auto alteração.  Segundo Cornelius Castoriadis (2004) alcança-se 

essa etapa: “fazendo escolhas, buscando autonomia, fazendo alterações infinitesimais nas 

maneiras de fazer as coisas”. Este pensamento se confirmou em sua afirmação: 

 

[...]diz respeito aos períodos de auto-alteração importante e rápida da 
sociedade no curso da qual uma intensa atividade coletiva, investida de um 
grau mínimo de lucidez, visa a mudar as instituições e o conseguem. Esses 
períodos ilustram um outro modo de ser do social-histórico, a colocação em 
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questão explícita das leis de sua existência e o esforço correspondente de 
transformação lúcida dessas leis. Eu qualificaria tais períodos de 
revolucionários (CASTORIADIS, 2004, p.183). 
 

Da mesma forma, que o periódico Correio da Manhã foi trabalhado e conhecido o seu 

histórico, a leitura do órgão do Anarquismo - o periódico A Voz do Trabalhador, será de 

fundamental importância conhecer. 

Sua fundação data de 1908 e surgiu como desdobramento do Congresso Operário 

Brasileiro. Passou por duas fases: a primeira com tiragem mensal entre os anos de 1908 e 1909; 

a segunda, quinzenal, entre 1913 e 1915. Localizava-se na Rua do Hospício, nº 156, na mesma 

rua onde estavam a sede dos principais sindicatos ou associações. 

Era comum, na imprensa que os colaboradores do jornal assinassem artigos e colunas 

com pseudônimos para evitar perseguições por parte do governo federal e estadual. Entre esses 

jornalistas da A Voz do Trabalhador estavam Neno Vasco, Marcelo Varema, Jagunço, A Barão, 

Albino Moreira, João Penteado, Amaro de Matos, Manuel Moscoso, Eurípedes Floreal, José 

Martins e Lima Barreto. 

No primeiro número o periódico apresentou a razão de sua existência escrevendo: 

 
Iniciamos com o presente número a publicação periódica de A Voz do 
Trabalhador órgão de uma coletividade formada com a intenção de agremiar 
e reunir as associações que tenham uma orientação nitidamente 
revolucionária, e com um programa claro e preciso, elaborado no Congresso 
Operário, exposto e difundido sempre que se apresentou oportunidade e não 
faltaram meios. [...] 
A Voz do Trabalhador vem agitar este proletário que indiferentemente parece 
se conformar com a situação miserável e deprimente que atravessa, vem 
interessá-lo para que conosco venha partilhar dos trances de hodierna luta de 
interesses que prende a atenção do proletariado universal que ora aqui se inicia 
com o desenvolvimento da indústria. 
A Voz do Trabalhador vem lutar, vem combater com toda a coragem e energia 
de que for capaz pelas reivindicações proletárias, não descansando enquanto 
não as conquistar (A Voz do Trabalhador, 1908, nº1). 

 
Da mesma forma que o Correio da Manhã, A Voz do Trabalhador apresentou a seção 

“Movimento Operário” estimulando a organização do trabalhador e a defesa das suas 

reivindicações. 

Os discursos vinculados no periódico divulgam as ideias do pensamento anarquista. Num 

deles numa seção intitulada “Fragmentos” era defendido a mudança da civilização assim: 

 
Fartos dessa mentida civilização, que repudiamo-la, não queremos nada com 
os seus códigos inflexíveis, seus convencionalismos falsos, um excessivo 
trabalho aniquilador de cérebros e corpos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lima_Barreto
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A humanidade engrandeceu-se, formou-se um novo ideal de civilização, mais 
amplo, mais fraternal, mais verdadeiro, o realizará, não só criando o que isso 
lhe falta, mas destruindo o que se oponha [...] (A Voz do Trabalhador, 1908, 
p.4). 
 

O periódico de 1 de janeiro de 1913 estampou a grande agonia da liderança anarquista 

sob o governo de marechal Hermes. 

Sob o título “Em torno duma monstruosidade” e sob responsabilidade dos editores foi 

registrado o seguinte posicionamento naquele início de ano: 

 
Quando ainda não há muito, e mando de governo escravocrata da São Paulo, 
foi levado à Câmara o projeto modificando a lei de expulsão, prevíramos que 
outra não poderia ser a sua conclusão: ser discutido... e logo sem mais 
preâmbulos aprovada a monstruosidade do deputado Adolfo Gordo, que vem 
com o seu tirânico cortejo, arrancar o último resquício de garantia ao 
trabalhador, si é que isso mesmo existia (A Voz do Trabalhador,1913, n.22). 

 

Na mesma quarta, 1º de janeiro de 1913, o periódico se posicionou contra o II Congresso 

Brasileiro e contra a hipocrisia dos que se afirmavam socialistas e contra o próprio governo que 

se colocava contra os trabalhadores de modo geral: 

 
De mais, o governo não pôde governar no capital alheio, e eis porque, si por 
um milagre de São Mariano, fosse votada a lei das 8 horas de trabalho, o 
burguês diminuiria o salário, até poder comprar a lei a peso de ouro. 
Como poderá obrigar impor leis absurdas para aqueles que sustentam o 
Estado? 
Como poderá obrigar seriamente os seus amigos e irmãos a satisfazerem os 
desejos de uma gente que lhes é estranha e indiferente? (A Voz do 
Trabalhador, 1913, p.4). 

 
Segundo Addor (1986, p. 78), o jornal concretizou ideias comuns na Europa no Brasil: a 

militância é resultado de uma escolha individual. Ele afirmou que o indivíduo tem capacidade 

de perceber o processo de exploração e opressão que sofre numa sociedade capitalista, assim, 

dominando essa compreensão, pode engajar-se com espontaneidade. Isso o levará a ação direta 

e como afirmava Proudhon: “a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios 

trabalhadores”. Nessa linha de pensamento, os anarquistas não admitem a delegação de poderes 

ou responsabilidades e menos ainda, a possibilidade de votar, pois “o sufrágio universal é a 

contra-revolução” (PROUDHON apud ADDOR, 1986). 

Addor (1986, p.85) identificou a ação dos trabalhadores ligados ao sindicalismo amarelo 

ou trabalhista como atrelados à burguesia, não apresentando nenhum projeto de luta ou de 

conquista, apenas nutriam a dependência do Estado. 
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Essa dependência foi reafirmada com a realização do Congresso Operário patrocinado 

pelo governo federal que não avançou nas suas reivindicações e nas conquistas obtidas no 

Primeiro Congresso Operário de 1906. O Segundo Congresso apenas continuou a reivindicar 

oito horas de trabalho, limitação do trabalho de mulheres e crianças, descanso semanal, 

indenização por acidente de trabalho, melhores condições de higiene. 

Os sindicatos amarelos no Rio de Janeiro eram representados por trabalhadores do setor 

de serviços, os da área da navegação e o de ferrovias. 

No caso dos socialistas reformistas, que estavam numa posição intermediária apoiavam a 

via da ação política e do voto, embora buscassem a construção de uma sociedade igualitária 

seus caminhos bifurcavam nesse ponto. 

Embora Addor (1986, p.106) afirme que entre 1909 e meados de 1912, o movimento 

operário tenha diminuído, considerando o nível organizatório mais baixo e um número menor 

de mobilizações, o levantamento das mobilizações, mostrando o incentivo à organização e a 

apresentação de queixas, indicaram que a auto instituição se fez presente entre os operários das 

mais diversas correntes sindicalistas. 

 

3.3 Greves e as organizações de trabalhadores 

 

Na década de 70 do século XIX, na cidade de Santos, ocorreu o emblemático levante de 

escravos trabalhadores de padaria liderados por João de Mattos. Estes fugiram dos 

estabelecimentos e conseguiram cartas de alforria falsificadas. João de Mattos foi preso e solto 

tempos depois porque nada foi provado quanto à sua participação. 

Mais tarde, impedido de voltar a Santos, João de Mattos seguiu para São Paulo, onde 

novamente organizou outro levante com adesão de onze padarias das doze que existiam em 

1877. 

No ano seguinte, chegou João de Mattos ao Rio de Janeiro organizando um Bloco de 

Combate dos Empregados em Padarias, cujo lema era “Pelo pão e pela liberdade”. Como nesta 

época era considerado crime lutar contra a propriedade escrava, João escondeu sob a fachada 

de um clube de dança a resistência a exploração daqueles trabalhadores escravizados. 

Mesmo após a abolição dos escravos, João de Matos continuou na luta e em 1890, com 

ajuda de alguns companheiros organizou uma associação que reuniria recursos para comprar as 

padarias para os próprios trabalhadores. Foi denominada Sociedade Cooperativa dos 

Empregados em Padarias no Brasil, reunindo 400 sócios, mas fracassada porque o tesoureiro 

fugiu com o dinheiro da sociedade.  
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Segundo Mattos (2010), João Mattos não desistiu e com seus companheiros fundaram a 

Sociedade Cosmopolita Protetora dos Empregados em Padarias, cujo lema era “Trabalho, 

justiça e liberdade: sem distinção de cor, crença e nacionalidade” e entre seus objetivos estava 

o de auxílio mútuo. 

Dessa vez, a Sociedade ampliou os seus filiados, contando mais de mil associados, um 

jornal O Panificador, uma biblioteca, um centro de educação e essa estrutura toda permitiu 

desenvolver as funções de sindicato. Lutaram pelo descansando aos domingos, pelas oito horas 

de trabalho diárias, mas apesar do empenho, dos abaixo-assinados não foram atendidos pelos 

patrões. 

João de Mattos por ter encabeçado essa luta dos trabalhadores em padarias, foi impedido 

pelo grupo de patrões de padaria de conseguir emprego nesse setor no Rio de Janeiro. 

Os patrões para enfraquecer e dividir esse movimento se organizaram e fundaram a Liga 

Federal dos Empregados em Padaria. Apesar disso, as marcas do movimento liderado por João 

Mattos não foram esquecidas e em breve tempo, a Liga foi tomada por militantes que a 

unificaram com a Sociedade Cosmopolita conquistando um total de quatro mil filiados. Com 

esse porte organizaram a primeira greve geral de padarias no Rio de Janeiro, em 1912. Notícia 

estampada por diversos dias nas páginas do Correio da Manhã. 

 Em São Paulo, o ano de 1902 foi bastante agitado por greves de trabalhadores de 

diferentes categorias. A reivindicação mais comum dizia respeito à redução da jornada diária 

de 12 para 10 horas. Neste ano, ao final do Segundo Congresso Socialista Brasileiro, afirmava-

se que as greves ... estão a generalizar-se, sempre mais frequentes..., respondendo à opressão, 

sempre maior, do capitalismo” (BASTOS,p.76 apud DULLES, 1977, p.26). 

No ano seguinte, no Rio de Janeiro a força policial terminou com duas greves importantes 

realizadas pelos cocheiros e pelos trabalhadores das indústrias têxteis, pois era uma prática 

comum os patrões responderem ao movimento dos trabalhadores em greve apelando para os 

serviços da polícia, mandando empregados embora e pressionando psicologicamente com 

ameaças de deixá-los na miséria ou serem espancados pela polícia. 

Linhares (sd) apud Dulles (1977) destacou a perseguição patronal que havia nesse 

momento, forçando muitas vezes a mudar de cidades ou até mesmo de ofício, pois ficavam 

marcados e não conseguiam emprego em lugar nenhum. Assim, com uma oferta de trabalho 

menor do que a quantidade de trabalhadores dispostos a trabalhar, os patrões ofereciam salários 

ínfimos com jornada diária extenuante. 
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O quadro 14 apresenta o número de horas exigido e o local de trabalho que oferecia 

salários que acabavam por intimidar os trabalhadores a qualquer reclamação sobre trabalho e 

salário: 

Quadro 14 – Horário de trabalho em fábricas e no comércio 

Fonte: Dulles (1977), nota 49, p.26).  

 

O governo federal apoiou o Congresso Federal que elaborou um projeto de lei para 

expulsar, principalmente, os líderes estrangeiros que insistissem em organizar greves ou 

manifestações em defesa dos direitos dos trabalhadores. A lei de expulsão recebeu o nome de 

Adolfo Gordo por ser este legislador e em homem de negócios e defender veemente os 

interesses do grande capital. 

Segundo Goldmacher (2010), 1903 foi o ano de maior número de greves no Rio de 

Janeiro. Os trabalhadores em fábrica de tecidos iniciaram a mais extensa das greves cuja 

duração foi de 26 dias.  

Esta greve teve a adesão de inúmeras associações. O movimento começou em agosto 

pelos trabalhadores das fábricas de tecidos do Rio de Janeiro, exatamente, os da seção de 

tecelagem da fábrica Cruzeiro. Seguiram a estes os operários da fábrica de tecidos Aliança, 

Bonfim, Carioca, Santa Helena e Confiança Industrial. A solidariedade aos trabalhadores se 

espalhou pelos integrantes da Sociedade dos Artistas Chapeleiros, da Associação de Classe 

União dos Chapeleiros e Liga dos Artistas Alfaiates. Os trabalhadores da fábrica de tecidos 

Bangu também se declararam em greve, seguidos pelos da fábrica de charutos do Engenho de 

Dentro, os vidreiros da fábrica Esberard, os da fábrica de velas Luz Esteárica e os têxteis da 

Empresa Industrial Brasileira.  

A greve foi declarada por outros tantos trabalhadores e ao fim de quase um mês de sua 

decretação foi fundada a Federação das Associações de Classe. Em 1905, desta teve origem a 

Federação Operária Regional Brasileira organizadora do 1º Congresso Operário Brasileiro. Na 

sequência, houve a transformação em Federação Operária do Rio de Janeiro. 

Nota-se que a partir da greve foram criadas diversas associações com o propósito de 

defender seu associado enquanto trabalhador, apresentando também outros interesses como o 

de fins educativos ou assistenciais. Além disso, devido à grande pressão exercida pelos patrões, 

Local Horas 
Nas oficinas 7h às 17horas 

Nas fábricas de tecidos 6h às 18 horas 
No comércio a varejo 7h às 22 horas 
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as associações decidiram ampliar a área de atuação junto aos trabalhadores, embora nem todas 

seguissem as mesmas formas de organização e divergissem quanto aos seus princípios. 

Algumas dessas associações de classe mudaram de nome ou uniram-se a outras ou 

mudaram sua orientação político-organizacional. 

 

3.4 Sindicalismo: reformador e revolucionário 

 

Nasceu na Europa no século XVIII, chegou ao Brasil no início da primeira República e o 

movimento sindical foi inexistente durante operíodo imperial. 

Queiroz (2007, p.19-20) afirmou que o movimento sindical tomou corpo a partir do 

momento em que o Brasil entrou na fase da urbanização e da industrialização, assim, os 

movimentos de reivindicação dos trabalhadores acompanhou esses fenômenos sociais. 

As primeiras greves no Brasil datam do século XIX e foram acompanhadas pelas 

primeiras organizações sindicais e a criação de seus órgãos na imprensa. 

Segundo Fausto (2016, p.63) três “partidos operários”, como destaca o autor, foram 

fundados no Rio de Janeiro, sendo o primeiro no último ano da década de 80 do século XIX. O 

Partido Operário teve como líder Gustavo Lacerda, um ex-militar e jornalista cujas ideias 

socialistas o forçaram a abandonar a carreira militar. Suas ideias não correspondiam às suas 

práticas, uma vez que defendia a criação de cooperativas, em vez de sindicatos militantes, não 

considerava a greve um instrumento de pressão eficiente e que deveria ser utilizado somente 

em último caso.  O Partido Operário não sobreviveu muitos meses e as divergências internas 

levaram à extinção de seu órgão Voz do Povo. 

Nesse mesmo período, outro partido com o mesmo nome foi criado e fundado seu órgão 

chamado Eco Popular. Luiz França e Silva responsável pela fundação do partido e de seu órgão 

acreditava mais nas concessões de direitos aos trabalhadores através de concessões do que o 

uso da greve para conquistá-los.  

Tanto Lacerda como Silva após as eleições de 1890, não conseguiram manter o Partido 

Operário e seus órgãos de imprensa funcionando. Silva se destacou pela organização do 

Primeiro Congresso Operário Nacional. 

Entre os anos de 1892 e 1904, no Brasil, observa-se o interesse de alguns militares na 

causa operária, inclusive obtendo a alteração de dispositivos do Código Penal de 1890, que 

declarava crime a paralisação no trabalho. Entre esses militares pode-se destacar José Augusto 

Vinhaes, eleito para a constituinte de 1890, foi o tenente-deputado que no ano seguinte, 

defendeu os ferroviários da Central, em greve, mas acabou alterando o seu posicionamento em 
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defesa desses trabalhadores por ter se aliado ao governo de Floriano Peixoto. Mas, em 1893, 

rompeu com o governo florianista, renunciou ao seu mandato e voltou a apoiar uma greve dos 

trabalhadores da Central do Brasil. Anos mais tarde, em 1903, foi diretor do Centro Doméstico, 

uma organização que veria ser o Centro Cosmopolita e presidiu uma reunião do Centro das 

Classes Operárias, que programava o Primeiro de Maio. 

A biografia de Vinhaes, exposta aqui, indicando suas contradições e fluidas ações pelos 

trabalhadores, ainda apontam a existência de uma voz apesar de ímpar no cenário dos anos 

iniciais da República. 

Importante destacar, que paralelamente, a corrente anarquista ia desenvolvendo sua forte 

influência sob uma boa parte dos trabalhadores, enquanto surgiam e desapareciam partidos e 

organizações que não se sustentavam por muito tempo, quase sempre dirigidos por elementos 

da classe média, como advogados que defendiam agenda mínima para os trabalhadores. 

Fausto (2006) apontou a influência do positivismo nas relações sociais, políticas e 

econômicas da nossa sociedade e que combatia o pensamento anarquista na percepção do patrão 

em relação ao trabalhador e ao campo da Educação. Ele afirmou: 

 
Em nosso país, como é sabido, desempenhou nessa época um papel importante 
de coesão dos grupos nascentes de profissionais voltados para o aprendizado 
e o ensino de ciência pura e aplicada. Estes grupos encontraram na teoria 
positivista seu lugar na sociedade e um lugar de não pequena importância. [...]. 
O esboço de formação de uma intelligentsia constituiu efetivamente uma 
descontinuidade. No preparo de quadros destinados a exercer a representação 
dessas classes. As novas escolas de ensino técnico-científico, exceto de 
medicina, nasceram vinculadas ao Exército, sob o impulso das necessidades 
de modernização do país e da própria corporação militar (BASTOS, 1965 
apud FAUSTO, 2006). 
 
 

Os positivistas compreendiam o proletariado como classe social que teriam o papel de 

sustentar a potência espiritual. O projeto de reconstrução social não tinha plano para alterar as 

relações de propriedade, pelo contrário, o objetivo era estimular a concentração privada dos 

meios de produção, como forma de garantir eficiência. Dentro da estrutura de poder do 

positivismo o comando seria concentrado nas mãos de banqueiros que comungados com a 

moral positivista e a coesão da sociedade viria pelos intelectuais positivistas apoiados  pelo 

proletariado. 

A incorporação do proletariado e sua aceitação a essa estrutura passaria pelo pagamento 

de um salário, segundo a lógica positivista, suficiente para a mulher do trabalhador pudesse 

exercer seu preparo espiritual da família, pois esta era considerada a base da cultura moral. A 
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filosofia previa também a doutrina do proletariado para torná-lo apto a desenvolver seu papel 

naquela sociedade. 

Nesta perspectiva, em 1889, foi enviado ao governo provisório, um projeto de melhoria 

das condições de vida da classe operária. Neste estavam previstas as seguintes condições:  

 

- supressão do pagamento por tarefa e a divisão do salário em duas partes, 
sendo uma fixa e outra variável de acordo com a produtividade; 
- sete horas de trabalho diário, descanso dominical e nos dias de festa nacional, 
além de quinze dias de férias anuais; 
-salário-enfermidade correspondente pelo menos à parte fixa das 
remunerações; 
- garantia de permanência no emprego após sete anos de serviço, permitida a 
demissão somente através do processo que demonstre infração prevista no 
regulamento e para qual comine tal pena; 
- aposentadoria, pelo menos com a parte fixa dos salários, por invalidez ou por 
atingir 63 anos o trabalhador, desde que no último caso não tivesse filhos ou 
netos maiores que fossem empregados nas oficinas públicas; 
- pensão por morte do operário, concedida à viúva e, na falta desta, aos avós, 
filhas solteiras, filhos menores de 21 anos, correspondendo a dois terços do 
salário fixo; 
-admissão de aprendizes somente depois de catorze anos, com vinte horas 
semanais de trabalho, prolongando-se o aprendizado até os 21 anos 
(FAUSTO, p.69). 
 

Observa-se no projeto a intenção de dirigir e determinar as relações dos trabalhadores 

com os patrões, não havia espaço para autonomia ou reivindicação de nenhuma natureza. 

Em 1912, Teixeira Mendes voltou a defender a integração do proletariado numa tentativa 

de combater a corrente anarquista que crescia entre os trabalhadores e os orientava a lutar pela 

liberdade, pelo direito de escolhas e decidir pelas escolhas em grupo e não ter hierarquia de 

poderes. 

Desse ponto, pode-se compreender a relação do proletariado no governo de marechal 

Hermes da Fonseca. 

O projeto positivista de integrar o proletariado à sociedade republicana e estar sob a 

proteção do Estado, segundo Fausto (2016, p,71) isso explicaria em grande medida a maior 

presença de nacionais na composição de classe e por ser exatamente esse grupo mais afeito à 

política baseada na tradicional prática paternalista da política brasileira. Este grupo também 

estará ligado aos serviços prestados pelo Estado, seja na área da navegação ou transporte férreo. 

Nesse campo, apresentavam-se na imprensa muitas reclamações em relação aos acordos com o 

Estado, sendo bem menores no setor industrial porque este interessado em acumular capital, 

eram inflexíveis às pretensões dos trabalhadores. 
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Nesta associação de relações de trabalhadores com o Estado ou com os empresários fabris 

podemos destacar as ações de operários que buscaram outros caminhos, um através da imprensa 

e outro na organização do Congresso Operário Brasileiro de 1912. O primeiro deles foi Mariano 

Garcia, que fundou em 1895 o jornal O Operário, escreveu uma seção no Correio da Manhã, 

chamada “Columna Operária”. Lançou o programa e os estatutos de um “partido socialista”. 

Colocou-se na defesa dos direitos dos trabalhadores, mas em posição diametralmente oposta ao 

anarquismo. 

Antônio Augusto Pinto Machado em 1912, colocou-se como organizador dos 

trabalhadores da área têxtil entre 1902 e 1903. Após a influência dos anarquistas crescerem no 

setor têxtil, resolveu atuar no setor ferroviário, dentro da União dos Operários, que ficava no 

bairro do Engenho de Dentro. Na presidência da associação, aumentou o quadro de associados. 

De maneira geral, defendia a colaboração da classe operária com outros setores sociais e a 

eleição de candidatos reformistas. Além de ser reticente em relação às greves. Machado 

incentivava a criação de sindicatos, principalmente, em regiões atrasadas nos estados do Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e em outros estados do Nordeste (FAUSTO, p.72-73). 

Mariano Garcia participou do I Congresso Operário Brasileiro de 1906, apoiou a greve 

dos trabalhadores da Companhia Paulista, mas após ter sido preso, decidiu apoiar Hermes da 

Fonseca, e depois de eleito apoiar a organização do Congresso Operário Brasileiro de 1912. 

Opôs-se às ações da Confederação Operária Brasileira, por ser esta influenciada pelos 

anarquistas. 

Entre 1906 e 1914, as principais lideranças operárias representavam a linha do 

sindicalismo revolucionário, cuja bandeira consistia em transformar radicalmente a sociedade 

por meio da mobilização e conscientização do trabalhador. Nesse caso, abria-se uma via 

diferente de luta política, pois a eleitoral e a partidária estavam desacreditadas. O Primeiro 

Congresso Operário Brasileiro, sediado na cidade do Rio de Janeiro, consagrou como 

majoritárias as lideranças anarquistas, reafirmou a importância da luta dos trabalhadores e ação 

de fortalecimento na filiação sindical. Destacaram-se como desdobramentos desse congresso a 

criação da Confederação Operária Brasileira (COB) e o seu empenho em reduzir a jornada de 

trabalho para 8 horas diárias, sem redução de salários; e também a manutenção da sintonia com 

sindicatos de outros países e a discussão sobre a repressão exercida pelas forças policiais às 

manifestações dos trabalhadores (BATALHA, 2010, p. 175-177). 

No início do século XX, entre 1902 e 1905, algumas greves foram deflagradas com o 

intuito de reduzir as jornadas de trabalho dos adultos para 8 horas e das crianças para 6 horas 
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diárias. A de 1903 foi considerada a maior greve do Distrito Federal, iniciada pela Federação 

dos Operários de Tecidos que reivindicava a redução da jornada para 8 horas diárias e o 

aumento de 40% no salário. Os trabalhadores envolvidos no movimento grevista foram 

demitidos e sofreram dura repressão policial (GOIS, 2015) 

Outras organizações de operários foram criadas, como os sindicatos dos tipógrafos e dos 

chapeleiros e a Federação das Associações de Classe. A maior parte das organizações de 

trabalhadores de ofícios era chamada a participar, organizar e lutar pelos seus direitos por meio 

da divulgação e chamadas para assembleias na coluna “Vida Operária” do Correio da Manhã, 

principalmente, no período de 1910 e 1914. 

Segundo Eulália Lobo, a Lei da Imigração, a repressão policial ao movimento operário, 

a substituição de operários por trabalhadores rurais, em caso de greve, e a pressão dos 

empresários sobre os trabalhadores eram fatores de enfraquecimento da luta da classe 

trabalhadora. Além desses elementos, a historiadora acrescentou a participação de mulheres e 

crianças no trabalho das fábricas e as lutas entre brasileiros e portugueses como impedimentos 

à organização de resistência operária (LOBO,1978, p.507-508). 

Quanto à questão da composição da classe operária, a historiadora não considerou como 

operários os trabalhadores de ofícios, por configurarem um perfil de trabalho pré-capitalista. 

Foram identificadas dentro dessa classificação as atividades dos sapateiros, chapeleiros e os da 

produção de artigos de vestuário por exercerem suas atividades em casa e resistirem à filiação 

aos sindicatos de suas categorias. 

Samis (2002, p.54-55) reforça a necessidade de revisão da historiografia quando afirma 

que “a tese do operariado artesanal fica, assim, mais uma vez prejudicada. Quer no setor da 

economia onde aconteciam as grandes greves, ou no numerário de trabalhadores empregados 

nas indústrias, as análises tradicionais carecem de reparos”. 

Samis (2002, p.55) lembra que: 

A adoção, pelos anarquistas, já no Congresso Operário de 1906, da via do 
sindicalismo revolucionário é, para alguns, o sintoma da falta de reflexão 
própria de um movimento proto-industrial que, por ausência de um avanço 
significativo das forças produtivas, encontrava, como única alternativa, a 
adoção de estratégias aplicadas a regiões (Europa) onde este fenômeno se 
completara com mais sucesso. 
 

O historiador e professor Alexandre Samis (2002) explicou a essência do pensamento 

anarquista quando afirmou: “a busca da sociedade guiada por valores da ciência e da ilustração 

determinou, em muitos aspectos, a dinâmica das atitudes engajadas” (SAMIS, 2002).  



66 
 

 
 

Esta afirmação embora esteja voltada para apontar o movimento nos anos 20, pode ser 

apropriada para reafirmar o conceito de sindicalismo revolucionário. 

O aparecimento de sindicatos modernos e do movimento operário tomou força a partir de 

1907. A atuação do movimento anarquista também ajudou a fortalecer uma consciência dos 

trabalhadores, o que os levou a protestar nos jornais. No Rio de Janeiro, o primeiro registro do 

movimento anarquista data do ano de 1892, segundo o relatório da polícia da capital. As 

reuniões de estrangeiros, com o propósito de divulgar ideias libertárias entre os trabalhadores, 

não passaram despercebidas.  

Os periódicos anarquistas começaram a circular somente em 1898. O chapeleiro José 

Sarmento Marques era diretor da publicação O Despertar e O Protesto, sendo que este último 

foi produzido por militantes brasileiros, espanhóis e portugueses. Outros títulos foram escritos 

em diversos estados do Brasil como o caso do A Luta de 1906, publicado no Rio Grande do 

Sul; em Minas Gerais, entre 1906 e 1907, A Nova Era dirigido pelo Avelino Foscolo e em 1908, 

no Ceará, na cidade de Fortaleza, O Regenerador. 

As publicações no periódico Correio da Manhã trouxeram uma grande experiência 

política aos operários, pois a persistência dos diretores de sindicatos na divulgação de suas 

convocações reafirmou que os espaços de reunião e a presença de cada um nas mesmas era de 

grande importância política. As colunas “Vida Operária” e “Reclamações” auxiliaram os 

diretores das associações e sindicatos a divulgarem aos trabalhadores o espaço do exercício 

político, da construção de parte da história do trabalhador.  

Nessas seções, é possível observar a solidariedade dos trabalhadores e a capacidade de 

organização de cada classe. Nesse sentido, há que se destacar a Associação de Classe Protetora 

dos Chapeleiros que inovou ao convocar para a assembleia geral extraordinária chamando 

“todos os sócios e sócias quites” (grifo meu). Essa referência às trabalhadoras femininas pode 

ser identificada, no Correio da Manhã, a partir da edição 3144, de 24 de fevereiro de 1910. 

As chamadas para organização partiram, na sua maioria, dos representantes dos 

trabalhadores de ofícios, associações profissionais, de beneficência ou de resistência. Segundo 

Batalha, no campo da luta sindical, nos primeiros anos do século XX e o período de 

efervescência política iniciada em 1917 havia duas linhas de prática sindical: uma representada 

pelo sindicalismo de ação direta e outra pelo sindicalismo reformista. 

 A primeira linha de ação ou sindicalismo revolucionário adotou inicialmente, a mesma 

linha política da Confederação Geral do Trabalho francesa, cuja base era a rejeição de 

intermediários no conflito entre e empregados e patrões; na condenação da organização 
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partidária e da política parlamentar; na proibição da existência de funcionários remunerados 

nos sindicatos; as direções colegiadas sem hierarquias; com serviços de assistência nos 

sindicatos proibidas e na defesa da greve como principal forma de luta, apontando para a greve 

geral (BATALHA, 2000, p.28). 

Essas resoluções estavam presentes nos congressos operários brasileiros nos anos de 

1906, 1913 e 1920, sendo que, no Rio de Janeiro, as Federações Operárias adotaram a linha de 

conduta do sindicalismo revolucionário, que segundo Batalha, não constituía uma teoria 

coerente, mas era a prática sindical adotada. As origens do sindicalismo revolucionário 

remontam à experiência francesa e esta sofria forte influência do anarquismo.  

Samis (2002) analisou a experiência do sindicalismo revolucionário europeu pautando-se 

na crítica de Solomonoff (1971) que a apresentou como uma consequência da crítica interna do 

marxismo com forte influência da aliança bakunista, as leis federalistas de Proudhon e suas 

proposições sobre a capacidade política das classes trabalhadoras e, sobretudo, das experiências 

da Comuna de Paris. 

Assim, Samis (2002) considerou uma postura normal dos anarquistas no Brasil, adotarem 

esta identidade sindical, pois seria a via para a transformação da nova sociedade. 

Na primeira fase da República brasileira, não havia desacordo entre o modelo francês e a 

metodologia dos libertários, portanto, a greve geral insurrecional foi apreendida pela maioria 

do operariado como forte de embate contra os patrões, sejam eles particulares ou o próprio 

Estado. 

Alguns historiadores defendem que no Brasil não existiu o movimento “anarco-

sindicalista”, mas outros discordam e consideram que não havia rigor para distinguir as 

categorias. Segundo Samis (2002, p.55) os libertários, apresentavam-se como sindicalistas 

revolucionários alheios, aparentemente, às especificidades da corrente libertária. 

No meio sindical, a força das ideias anarquistas e através da escrita de panfletos, livros, 

memoriais e teses o sindicalismo fazia a ponte entre teoria e prática. Demonstrando um grande 

interesse em eliminar as possíveis barreiras da língua para o trabalhador foi pensado uma 

reforma ortográfica e concretizada nas páginas do periódico A Voz do Trabalhador. 

Creio que algumas práticas como o esforço de acelerar o processo de alfabetização, a 

leitura de textos para os operários e a impressão de um jornal próprio, reuniões possam ser 

relacionados como esforços da luta sindical. 
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Segundo Lopreatto (2003), o registro da presença anarquista, no Rio de Janeiro, data do 

ano de 1893. Na capital republicana, anarquistas estrangeiros foram presos, tiveram os jornais 

apreendidos, bem como os estatutos de uma futura associação que seria formada na Gávea. 

No início do século XX, apesar da incriminação dos anarquistas, o que não impediu o 

enraizamento em solo brasileiro, ocorreu uma grande adesão dos trabalhadores nacionais e 

influenciando a base dos movimentos de trabalhadores e sua organização. 

A historiadora defendeu que a estratégia política anarquista conquistou parte dos 

trabalhadores que passaram a protestar contra a carestia de vida, contra as precárias condições 

de moradia, contra a exploração do trabalho, com destaque para a das mulheres e crianças. 

Assim, os trabalhadores nacionais envolvidos com o pensamento anarquista 

compreenderam a importância da autonomia do indivíduo e o impulso da iniciativa, 

direcionando-os a se organizarem em sindicatos, participar de meetings e protestos na rua. Esse 

movimento pode ser mapeado na releitura das colunas “Vida operária” e “Movimento 

Operário” do Correio da Manhã e na A Voz do Trabalhador. 

Corrobora com essa perspectiva a afirmação de Lopreatto (2003); “o trabalhador deve, 

portanto, confiar na influência da sua própria ação, direta e autônoma, prescindindo de 

intermediários no conflito capital x trabalho” (LOPREATTO, p.75-91). 

Claudio Batalha (2010, p.29-30) apontou como denominador comum entre o sindicalismo 

revolucionário e o anarquismo a existência de um sindicato desburocratizado, autônomo, 

voltado para a resistência. Assim, as lideranças anarquistas que defendiam a participação nos 

sindicatos, entendiam que podiam compatibilizar seus projetos a longo prazo e a luta diária 

sindical.  

Na Primeira República, o sindicalismo revolucionário influenciou o movimento operário, 

participando da sua organização ao utilizar a imprensa como instrumento de propaganda de 

suas ideias e concepções. Sua ação não foi absoluta, pois, nos limites de tempo do governo de 

Marechal Hermes, outra tendência sindical atuou junto ao governo, marcando-o profundamente 

(BATALHA, 2000,p.31). 

O sindicalismo reformista ou aquele denominado “amarelo” pelos partidários do 

sindicalismo revolucionário, no Brasil, abrigava inúmeras correntes de pensamento como as 

socialistas de diferentes linhas, positivistas, republicanos sociais e sindicalistas pragmáticos, 

mas de forma geral, entendia que havia necessidade de serem organizações duradouras, bem 

estruturadas e com base financeira sólida capaz de realizar seus objetivos e para isso mantinha 

funções mutualistas, garantindo a continuidade das mensalidades dos associados.  
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O sindicalismo amarelo utilizava a greve como último recurso, e o que importava era o 

ganho que se obtinha para cada movimento e para isso contava com ajuda de uma equipe 

formada por advogados, políticos, autoridades. Esse tipo de sindicalismo construiu sua luta 

amparada na legislação, não poupando esforços de apoio às candidaturas de operários aos 

cargos legislativos.  

Na cidade do Rio de Janeiro, capital federal, o sindicalismo reformista teve grande 

aceitação, principalmente entre portuários e no setor de transportes, embasando as ações da 

União dos Operários Estivadores e a da Associação de Resistência dos Cocheiros, Carroceiros 

e Classes Anexas, nessa ordem de correspondência (BATALHA, 2000 p. 28-35). 

As publicações das chamadas dos trabalhadores para a sua filiação aos sindicatos e 

associações podem ser acompanhadas na “Vida Operária” através das edições do Correio da 

Manhã entre 1910 e 1914. Entre 1912 e 1914 foram publicados artigos que complementaram o 

apoio dado à organização do trabalhador, no caso, principalmente, o interesse se volta para os 

sindicatos e associações que utilizaram a imprensa nesse período como instrumento de 

organização do trabalhador. 

De maneira geral, identifica-se no volume das queixas de trabalhadores/moradores da 

região do Engenho Novo e Inhaúma, na imprensa, o destaque para as questões relacionadas a 

trabalho e moradia. Os registros, em sua maioria, apontaram o esquecimento por parte dos 

patrões, sejam particulares ou do Estado sobre as deliberações do Primeiro Congresso 

Operariado sediado pela cidade do Rio de Janeiro em 1906, onde prevaleceu a orientação 

sindicalista revolucionária.  

Como primeiro desdobramento desse congresso tem-se a criação da Confederação 

Operária Brasileira (COB), que foi estruturada somente em 1908, funcionou em 1909 e só 

retornou a atuar no biênio 1913-1915. As ações deliberadas no Congresso Operário Brasileiro 

de 1906 foram as seguintes: 

 
1)A organização operária deve ser federativa e não centralizada; 2) O 
sindicato deve ter um caráter de pedagogia e luta, recusando o 
assistencialismo;3) A ação direta da classe trabalhadora é fundamental, 
portanto o sindicato deveria ser apartidário e anti-parlamentar; 4) O sindicato 
deve manter uma luta constante contra o reformismo dos agentes do governo 
e da igreja (CPDOC/FGV,2015).  

 
O Congresso decidiu pela não vinculação do sindicalismo a partidos políticos, a ação 

direta dos trabalhadores seria a orientação primordial. Os delegados condenaram a existência 
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de funcionários remunerados no movimento sindical, aceitando em casos excepcionais 

específicos e temporários (cpdoc.fgv.br, Dicionário político.09/10/15, às 1h e 30 minutos). 

Füchtner (1980, p.30) afirmou que o empenho da Confederação Operária Brasileira 

(COB), criada pelos delegados do Congresso Operário, deveria limitar-se em reduzir a jornada 

de trabalho para 8 horas diárias, seguro contra acidente de trabalho e baixos aluguéis. 

Batalha (2010) em sua reflexão sobre o movimento inicial de organização da classe 

operária brasileira afirmou: 

[...] tanto o socialismo como o anarquismo eram doutrinas presentes nesse 
movimento operário. O que levou o anarquismo a suplantar o socialismo na 
preferência de muitos militantes operários deve-se menos às características do 
tipo de trabalhador que militava nesse movimento e muito mais às condições 
políticas do Brasil da Primeira República (BATALHA, 2010, p.172). 

 

Essa definição da corrente reformadora encaixa-se perfeitamente, na relação construída 

entre os operários ligados ao sindicalismo amarelo e o governo do presidente Hermes da 

Fonseca. No ano que antecedeu a inauguração da vila proletária de Marechal Hermes ocorreu 

um congresso operário, denominado como o Congresso Pelego, pois realizado com o patrocínio 

do Governo Federal. O II Congresso Operário de 1912 representado pelos sindicatos das mais 

diversas profissões discutiram as reivindicações que eram publicadas nos jornais selecionados 

para o estudo, como as oito horas diárias de trabalho, descanso semanal, indenização em caso 

de acidente, limitações de trabalho para mulheres e crianças, seguro contra doença e 

desemprego, pensão por invalidez e idade, garantia de salário mínimo. 

Reconhecendo a relação próxima entre o governo e parte do operariado, justamente o de 

tendência reformista, não se pode negar a existência de um processo de luta, de exercício 

político nas queixas apresentadas na imprensa, lembrando ao governo que todos os moradores 

do subúrbio eram seus contribuintes, ou a prática de frequentar as reuniões, assembleias, 

eleições nos sindicatos e associações. 

As atividades sugeridas nesse bloco visam sensibilizar os alunos para questões relativas 

ao trabalho infantil tema debatido no Correio da Manhã, principalmente, na seção “Movimento 

Operário”. 

Nesta etapa do trabalho, os alunos analisarão imagens e serão convidados a se colocar no 

lugar do administrador da fábrica e selecionar os indivíduos que interessam à lógica do sistema 

de apropriação da força de trabalho de crianças e mulheres. 



71 
 

 
 

Lembrando que o estudo da imagem requer um cuidado especial, devendo o professor 

elabore previamente um roteiro que facilite a extração das informações que marcam o contexto 

histórico daquela sociedade em evidência.  

Necessário lembrar que “a produção de imagens jamais é gratuita e elas são produzidas 

para determinados usos individuais ou coletivos” (PARGA, 2017). 

Os alunos serão estimulados a pensar sobre a imagem oferecida para análise, buscando a 

compreensão do ângulo que foi obtido a fotografia, o autor da imagem, por que foi registrada, 

para quem a imagem interessaria, onde foi obtida, quando e qual a impressão produzida. 

 

Figura 1  

Garotos trabalhando em fábrica em Macon, Geórgia (EUA) 

 

Fotos de Lewis Hine, Disponível em: Hypescience consulta em fevereiro de 2018; 
 

Figura 2 

Exposição de fotos de bebês do século XIX e XX, 

 

Foto publicada no Estadão em 16/08/2011 -  Consulta em fevereiro de 2018. 
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Figura 3 

Crianças no parque no início do século XX 

 

Disponível em https://br.pinterest.com/search/pins/ , consultado em fevereiro de 2018; 
 

 

Figura 4 

Crianças abandonadas – século XIX 

 

 

Foto Jacob Riis -  Disponível em www.museudeimagem.com.br, consultado em fevereiro de 2018; 
 

 

 

 

https://br.pinterest.com/search/pins/
http://www.museudeimagem.com.br/
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Figura 5 

Criança operária da Marcenaria Filippo Celli, em Petrópolis, RJ 

 

Fonte: Enciclopédia Nosso Século, vol. 1, Abril Cultural, 1975 

 

 

 

Figura 6 

Menina trabalhando em fábrica têxtil 

 

 

Fotografia de Lewis W. Hine – 1910 – EUA - Disponível em: www.hypescience.com – sd. 
Consulta em fevereiro de 2018; 
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Figura 7 

Meninos trabalhando em fábrica- agosto de 1934. Connecticut, Estados Unidos. 

 

 

Disponível em https://ideiafix.wordpress.com/tag/trabalho-infantil, consultado em fevereiro 
de 2018; 

 

 

Figura 8 

Meninos em fábrica de sapatos 

 

 
 

Fonte: Museu da Justiça do Estado do Rio de Janeiro,sd. 

 

 

 

https://ideiafix.wordpress.com/tag/trabalho-infantil
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Figura 9 

 

Fábrica de tecidos com mão de obra feminina e infantil – 1820 

 

 

Autor desconhecido - Disponível em www.osdefensoresdascrianças.blogspot, consultado em 
fevereiro de 2018. 

 
 

Após a análise das imagens os alunos farão uma pequena simulação com base na ficha de 

contratação para uma fábrica. Os alunos escolherão um colega para os papéis de historiador e 

patrão. O primeiro entrevistará o patrão/administrador da fábrica, seguindo um roteiro de 

entrevista que revelará a dimensão dos interesses de cada polo da relação patrão /operário e as 

condições ambientais de trabalho.  

Terminada a entrevista, os alunos simularão organizar seus sindicatos, recorrer aos 

mesmos, ou mesmo organizar uma greve para reivindicar melhores condições de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osdefensoresdascrianças.blogspot/


76 
 

 
 

 

Ficha do Administrador 

Fábrica: __________________________________ Tipo: ___________________ 

Nome do Administrador: ____________________________________ 

Mão-de-obra a ser contratada: 

                                   Quantidade:  
Crianças:  

Adultos: 

Homens:                            Mulheres: 

 

 

 

Total: 
 
Horas em média de trabalho: 
 
Descreva as ferramentas ou máquinas a serem utilizadas pelos novos contratados: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Qual a solução encontrada em caso de acidente de trabalho? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 Quais as garantias oferecidas para esses trabalhadores 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Descreva o ambiente de trabalho desta fábrica:  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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A atividade a seguir à representação é criar em dupla, colocando-se no lugar de um 

repórter, um resumo ou uma pauta para ser discutida e depois publicada em um dos periódicos 

que destinaram seções para tratar dos movimentos sociais. 

O bloco do jornalista será um condutor para que expressem ideias a respeito da relação 

imprensa e questões dos trabalhadores. 

Este material será recolhido posteriormente e poderá servir para uma exposição sobre o 

movimento operário, avaliação ou outra atividade relacionada ao tema. 

 

 

 
Bloco de imprensa 

Nome do repórter: __________________________________________ 

Nome do periódico: _________________________________________ 

Coluna ou seção: ___________________________________________ 

Assunto: _________________________________________________ 

Resumo:  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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4 O Conceito de auto instituição e a compreensão das queixas na imprensa 

 

4.1 O conceito de auto instituição 

 

A aula sobre o movimento operário traz como proposta para a compreensão das ações dos 

trabalhadores e moradores da região do Engenho Novo e Inhaúma sob a perspectiva do conceito 

de auto instituição apresentado por Cornelius Castoriadis e aplicado na reconstituição daquele 

momento na vida política do sindicalismo brasileiro. 

O conceito de auto instituição de Cornelius Castoriadis foi elaborado na década de 70 do 

século XX pelo filósofo e traz conexão com o de Mikhail Bahktin, no que diz respeito a 

compreensão da força que a linguagem pode trazer na compreensão do processo histórico e das 

interlocuções criadas entre os sujeitos históricos. 

A narrativa sobre o processo histórico da formação dos sindicatos e associações no 

período entre 1910 e 1914 pode se amparar no pensamento do russo Mikhail Mkhailovich 

Bakhtin. Ele defendeu que a narrativa pode ser reconstituída por discursos instaurados 

historicamente pelos sujeitos e, dentro desse processo dialético, os próprios discursos serão 

construtores de tais sujeitos.  

Na visão do filósofo, o dialógico e o dialético constituem o caráter polifônico da 

linguagem, na qual se procurará interpretar “o entrelaçamento de discursos que, veiculados 

socialmente, se realizam nas e pelas interações entre sujeitos”. Sobre o dialogismo, Brait (2008) 

analisou o pensamento do filósofo e assim, afirmou que: 

 
Sob essa perspectiva, a natureza do fenômeno linguístico passa a ser 
enfrentada em sua dimensão histórica, a partir de questões específicas de 
interação, da compreensão e da significação, trabalhadas discursivamente 
(BRAIT, 2008, p.95). 
 

O primeiro volume de As Encruzilhadas do Labirinto de Cornelius Castoriadis trouxe as 

suas reflexões sobre o ser da linguagem, segundo o filósofo, criação anônima dos sujeitos 

falantes. Em resumo, o trabalho era “sobre a psicanálise, na qual via essencialmente uma 

atividade prático-poética; debruçava-se sobre o enigma do caráter histórico, no sentido pleno, 

da filosofia e da ciência, e sobre a questão do modo de ser do social-histórico” 

(CASTORIADIS,2004, p.7). 

A narrativa de Castoriadis é construída a partir de textos de grandes poetas gregos do 

século V, raízes do pensamento da antiguidade clássica, construindo um conjunto de ideias que 
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fluíram para a autocriação do homem consciente de sua mortalidade e de sua capacidade de 

união e de transformação do social. Essa afirmativa encontra suporte no seguinte trecho:  

 
Esses fatos elementares _ a autocriação da humanidade, a auto-instituição das 
sociedades _ aparecem, quase sempre e quase em toda parte, mascarados, 
dissimulados para a sociedade por sua própria instituição. E quase sempre, 
quase em toda parte, esta instituição contém a representação instituída de sua 
própria origem extra-social. O caráter heterônimo da instituição da sociedade 
reside no fato de que a lei social não é posta como criação da sociedade, mas 
percebida antes como tendo uma origem fora do alcance dos seres humanos 
vivos. [...] A instituição da sociedade encontrou o garante de sua legitimidade, 
assim como sua proteção contra a contestação interna e a relativização externa 
na representação instituída de uma origem extra-social desta instituição[.. .] 
(CASTORIADIS, 2004, p.181). 
 

Castoriadis (2004) defende que as instituições da sociedade pretendem se perpetuar e para 

isso criam mecanismos para consegui-lo, uma vez que os homens não podem existir se não 

houver a socialização, ou seja, tenham um grau de humanização, dado pela instituição social, 

que lhe impõe regras que tendem a se reproduzir indefinitivamente. De maneira geral, o 

processo se inicia quando um ser nasce e se tornam indivíduos quando interiorizam as 

instituições sociais existentes. 

A linguagem é considerada pelo filósofo, um dos exemplos de auto alteração um dos 

exemplos mais marcantes do processo. Segundo Castoriadis (2004, p.182), “todos os dias, 

várias modificações, anônimas e cuja origem nos escapa, impõem-se na língua inglesa tal como 

é falada, digamos, nos Estados Unidos, sob a forma de novas palavras de gíria, deslizamentos 

semânticos”. 

Outros elementos das sociedades podem ser mais ou menos rígidos, variando os ritmos 

de transformação, mas impregnando todas as sociedades a seu tempo. Na verdade, esses ritmos 

individualizam a historicidade de cada sociedade. 

Caberá aos alunos analisar alguns exemplares do jornal Correio da Manhã e A Voz do 

Trabalhador, o que lhes permitirá identificar mais profundamente a organização dos 

trabalhadores e o suporte teórico que os alimentaram. Os quadros com anotações das queixas 

dos trabalhadores serão apresentados resumidamente19, visando facilitar o conhecimento das 

ações de trabalhadores e sindicatos em prol da sua luta. 

Trago para aulas para a análise e constituição do conhecimento do aluno sobre o 

movimento do trabalhador, entre 1910 e 1914, justamente o conceito elaborado por Cornelius 

                                                             
19 Os periódicos no original trazem um texto com a ortografia da primeira década de 10, o que poderia trazer 
dificuldades de compreensão. 
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Castoriadis sobre a formação e estrutura das instituições e as possibilidades que cada indivíduo 

tem de transformar, criar e recriar brechas nesses organismos de modo que possam atuar na 

sociedade e transformá-la em um espaço de relações livres, não autoritárias e felizes tal como 

visa a educação libertária pensada pelos filósofos, pensadores e intelectuais que abraçaram o 

anarquismo como um projeto a longo prazo viável e de paz. 

Em Figuras do Pensável, no seu prólogo, encontramos a essência do seu pensamento e a 

relação do seu trabalho com a linguagem. Castoriadis (2004) refletia sobre o ser da linguagem, 

criação anônima dos sujeitos falantes; sobre a psicanálise, na qual via essencialmente uma 

atividade prático-poética; debruçava-se sobre o enigma do caráter histórico, no sentido pleno, 

da filosofia e da ciência, e sobre a questão do modo de ser do social-histórico” 

(CASTORIADIS, 2004p.7). 

Suas reflexões e a construção do conceito de auto instituição são construídas com base 

num texto denso e remete-se ao passado, buscando matrizes da história da Europa Ocidental, 

retroagindo ao período da Grécia entre os séculos VIII e V. Essa busca legitima-se “porque 

foram as únicas sociedades que criaram a política no sentido de uma atividade coletiva visando 

explicitamente à instituição global da sociedade esforçando-se abertamente para mudá-la[...]” 

(CASTORIADIS ,p.178).  

No capítulo I, da terceira parte do livro “Figuras do Pensável”, sob o título Herança e 

revolução o autor inicia a sua construção do conceito de auto instituição apresentando conceitos 

antagônicos como estes e que nos permitirão compreender outros tantos que diferirão da 

corrente marxista. Dessa forma, Castoriadis (2004) abre um leque de possibilidades para se 

pensar o movimento operário, as instituições, as relações de poder, autonomia e processos 

históricos. 

Castoriadis (2004) inovou a compreensão sobre os jogos de poder defendendo que a 

política seria um momento e uma expressão do projeto de autonomia, de reflexão e 

inconformidade com o que está instituído. As questões podem surgir sobre diferentes aspectos 

de uma sociedade: as leis, os valores, as representações sociais. 

O filósofo teceu suas considerações sobre o projeto de autonomia, tendo como base o 

legado da cultura política grega. Utilizou os termos herança e tradição para explicar o 

fenômeno de auto Instituição que ocorre nas sociedades. Nelas a seu tempo ocorre um período 

de instabilidade entre os valores instituídos e o movimento revolucionário. 

Segundo Castoriadis (2004, p.179), a herança democrática consiste na criação das 

instituições e sua alteração submete-se aos nossos interesses e objetivos. Dessa forma, ao 
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acreditar-se que numa sociedade as instituições alcançaram um nível de perfeição ou de 

atendimento ao corpo social e que dispensa a necessidade de reformulação ou melhoramento 

dá como terminado esse processo comete-se um equívoco. Em sua análise, portanto, esse 

pensamento não se sustenta uma vez que mesmo que uma determinada sociedade não se 

questione a respeito de suas instituições ou esteja aparentemente inerte, a coesão interna de suas 

instituições se fragiliza ao longo do tempo. A lógica de uma sociedade liberal que defende a 

busca do atendimento dos interesses individuais é “absurdo puro e simples”. 

O filósofo traz para o debate a concepção de “política democrática” construída a partir de 

“movimentos sociais”, classificando-os como “não movimentos” porque não carregam consigo 

a preocupação com a totalidade do corpo social. Em sua compreensão, esses movimentos 

provocam bloqueios temporários nas sociedades, contudo, a contribuição dos pensadores do 

século XVIII e os movimentos inspirados em suas ideias configuram a herança do projeto de 

autonomia de uma sociedade e, que somada à cultura política do corpo social amplia a 

capacidade de auto instituição. 

Castoriadis (2004) defende outro aspecto de seu pensamento sobre a capacidade de auto 

criação dos grupos sociais, a partir da observação sobre as múltiplas formas culturais 

apresentadas pelas sociedades que nos antecederam. Essas formas são a linguagem, os 

utensílios, as normas instituídas, as significações, os tipos antropológicos, as representações. 

Ele identifica também que há outras formas que segundo o tempo e o espaço apresentam suas 

peculiaridades. 

Em Figuras do Pensável, o conceito de auto instituição é apresentado a partir de fatos que 

considera elementares: a autocriação da humanidade e auto instituição das sociedades. Segundo 

o filósofo, quase sempre estão mascaradas para a sociedade, as instituições possuem caráter 

fictício, uma vez que a própria sociedade não reconhece a origem da lei social como advindas 

dela própria, mas, sim, de origem externa ao próprio corpo social.  Dessa forma, o caráter 

religioso da instituição em quase todas as sociedades conhecidas, fica fortemente vinculado à 

autoria fictícia. Resguarda-se a instituição contra as próprias contestações internas e relativiza-

se nas externas no que diz respeito à representação instituída de sua origem extra social.  

A perpetuação das instituições nas sociedades se relaciona ao fato de que os seres 

humanos não podem viver isolados e são as instituições sociais que transformam esses 

indivíduos em sociáveis e nesse contínuo os princípios institucionais são produzidos 

indefinidamente. A perpetuação desses princípios é quebrada a partir do momento que não se 

pode negar a existência de um processo de auto alteração ou historicidade. 
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Castoriadis (2004) defende que a auto alteração no menor grau de existência é capaz de 

impregnar todas as sociedades. Descreve a linguagem como exemplo marcante que ilustra 

plenamente o seu conceito. A auto alteração ocorreu tanto nas sociedades “primitivas”, como 

nas “tradicionais” entre elas, citou as sociedades camponesas europeias da Europa Oriental 

durante milhares de anos até chegar o século passado. Portanto, considera que a auto alteração 

está ligada à natureza dos homens e de suas instituições e será a mola propulsora das mudanças 

nelas ocorridas.  

Compreende-se a importância da auto alteração nas instituições quando afirmou:  

[...] Se fossem feitas de ideias racionais, sejam eternas. Mas as instituições 
são, na realidade, feitas de significações socialmente sancionadas e processos 
criadores de sentido. Elas só podem ser efetivas e efetivamente vivas na 
medida em que são fortemente investidas e vividas por seres humanos. Isso 
vale também para os processos de sanção dessas significações 
(CASTORIADIS,2004, p.182-183).  

A imaginação dos indivíduos sociais, segundo o filósofo, deve ser domada e dominad a 

pelo processo de fabricação social, que nunca está completamente acabado e conta com a 

transgressão de seus membros m todas as sociedades conhecidas. As alterações são introduzidas 

incessantemente nas instituições, nos patrimônios culturais e nas maneiras de viver e pensar, as 

representações sociais instituídas. As auto-alterações ocorrem de forma lenta e imperceptível 

aos olhos dos seus membros. Elas são quase sempre ocultas pelas instituições existentes e 

resultado da autocriação desta mesma sociedade.   

Apresentado o conceito de auto instituição este será adequado ao “não movimento” dos 

trabalhadores, como bem definiu Cornelius Castoriadis (2004), no momento em apresentaram 

suas queixas nos jornais, ou quando os sindicatos mobilizaram e orientaram a luta dos 

trabalhadores, inclusive com apoio do órgão anarquista Voz do Trabalhador. 

Os alunos farão análise dos quadros com resumo das queixas e das chamadas à 

organização feitas tanto nas colunas “Reclamações”, ou “Vida Operária” ou no “Movimento 

Operário” do Correio da Manhã e serão convidados a construírem seu conhecimento com o 

suporte do conceito de auto instituição de Cornelius Castoriadis. 

 

4.2 Mapeamento na imprensa – Reclamações de trabalhadores 

 

As colunas “Vida Operária” e “Reclamações” não eram exclusividade do Correio da 

Manhã, mas nele, tiveram vida longa e estamparam com frequência e continuidade a intenção 

dos sindicatos em organizar o trabalhador da cidade do Rio de Janeiro, através das chamadas 
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para reuniões e assembleias, associação a grupos recreativos. Nessas chamadas identifico o 

movimento de auto instituição dos trabalhadores e o esforço da maioria dos diretores desses 

sindicatos e associações em motivar, inspirar e abrir caminho para a conscientização dos seus 

direitos, para o exercício da vida política e transformação da organização social. A segunda 

coluna visava atender as demandas da população, principalmente a suburbana, evidenciando os 

casos de abandono ou descaso do governo ou em grande parte, no início dos anos 10 do século 

XX, o descumprimento das decisões do Congresso Operário Brasileiro em 1906 evidenciado 

nas queixas dos trabalhadores. 

Os quadros com o levantamento do movimento operário serão apresentados aos alunos 

que poderão analisar os temas das queixas, o ritmo de organização dos sindicatos, ações do 

sindicalismo revolucionário, do reformador e, principalmente, a auto instituição dos 

trabalhadores, colocando emsuas queixas um movimento de reivindicação de direitos políticos 

e sociais. Assim, será possível avaliar o movimento dos trabalhadores entre 1910 e 1914. 

Quadro 1520 

“Reclamações” entre 1911 e 1912 – no Correio da Manhã 

1911  

Edição Data Reclamações 

3461 08/01 Um companheiro de redação assistiu aos maus tratos efetuados pelo recebedor do bonde da 
Cia Jardim Botânico a um estrangeiro por não ter o dinheiro suficiente para prosseguir 
viagem. 

3462 09/01 Mau cheiro oriundos de uma cocheira próxima à rua Conceição Bastos. 

3465 12/01 Os serventes da carta cadastral queixam-se também da deficiência de seus vencimentos 
A dos operários da locomoção da Estrada de Ferro Central do Brasil foi encaminhada uma 
carta para o jornal – os referidos operários se queixam de não terem sido incluídos na 
reforma há pouco levada a efeito, e que melhorou as condições econômicas de outros 
empregados daquele próprio nacional. 
Os operários da Companhia Industrial Brasil não estavam tendo o atendimento médico 
necessário e provindo da “Caixinha Sanitária”. Cada operário paga 4% de cota, em caixa 
existem mais de cem contos e, todavia, os operários não obtêm os socorros de que precisam. 

3466 13/01 OsOperários da locomoção da Central do Brasil procuraram a redação para dizer 
que não foram eles que fizeram a denúncia sobre um encarregado de seção de 
pintura que estaria gravemente doente. 

3470 17/01 Alguns operários da oficina do Engenho de Dentro, escreveram para a redação 
queixando-se que, no dia 14 docorrente, baixou-se a ordem de serviço, para que os 
operários aos sábados larguem o trabalho às quatro horas, como nos demais dias da 
semana. Ora, aos sábados, o trabalho era interrompido às duas horas e meia, afim 
de que os empregados das oficinas pudessem vir à cidade tratar dos seus negócios.  
Pediam que o redator servisse de intermediário junto ao diretor da Estrada de Ferro 
Central do Brasil para o abuso constante dos foguistas e graxeiros que manobram 
com as locomotivas no depósito de S. Diogo, de apitarem por entusiasmo de 

                                                             
20No quadro com as reclamações mês a mês estão registradas as queixas somente dos trabalhadores, tendo sido   
excluídas as dos moradores. 
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profissão, quando tal irregularidade se acha proibida pelo dr. Paulo de Frontin, 
diretor da referida ferrovia. Ora, se foi suprimido o apitar das locomotivas do 
subúrbio, para bem-estar dos suburbanos, não é correto que os moradores do S. 
Diogo continuem incomodados por estes alavanqueiros apitadores. 

3475 22/01 Os operários da Imprensa Nacional reclamam a falta de pagamento de seus salários; 
Empregados do Hospício Nacional reclamam contra a falta de pagamento de seus 
vencimentos, da péssima alimentação e os favores e regalias de que gozam alguns 
auxiliares da administração. 

3478 25/01 Jovens que foram nomeados para fazer o recenseamento de 1910, foram demitidos, 
na sua maioria estudantes contavam com essa remuneração para sobreviver na 
cidade. Os funcionários demitidos não receberam os vencimentos do mês de 
dezembro. Muitos deles foram demitidos das pensões, por não terem dinheiro para 
pagá-las. Eles também foram vítimas de especuladores que compraram seus 
ordenados por um preço abaixo do que lhes era de direito; 

3480 27/01 Os operários da oficina do Engenho de Dentro dizem-nos que consta naquela 
dependência da Central, que a datar de 1º de fevereiro, as horas de trabalho sofrerão 
modificação começando o serviço às 8 horas da manhã e acabando às 3 da tarde. 
Pedem que seja respeitado o horário de serviço em vigor. 

3481 28/01 Lembrar que as costureiras da Casa Correcional não receberam salário. 
3485 01/02 O cocheiro Celestino da Silva Petiz, cocheiro da cervejaria Brahma, reclamou ter 

sido obrigado pela polícia carregar um prisioneiro em sua carroça. 
3486 02/02 O agente de Segurança Pública Gustavo Cortês andava praticando violência contra 

os moradores, provavelmente para chamar a atenção dos seus superiores e garantir 
o local e trabalho; 

3489 05/02 Os empregados subalternos da repartição de Profilaxia da Febre Amarela 
reclamam contra os abusos e violências de que são vítimas por parte de seus 
superiores.  Os serventes tiveram seus vencimentos reduzidos e aumentada uma 
hora na jornada. No caso de doença, o empregado ao se ausentar perde a vaga; 

3493 09/02 Uma postura municipal proibia a venda, aos domingos, depois do meio-dia, nas 
tavernas, mas o agente da Prefeitura do 19º distrito (Inhaúma), pois em Piedade, 
do lado da Estrada Real, havia casas desse tipo de comércio que ficavam abertas, 
juntando desordeiros e vagabundos, que impediam a passagem e falavam 
impropérios sem que a polícia tomasse ciência. 

3508 24/02 Os operários da Fábrica Brasil Industrial se encontravam desde do dia 6 de janeiro 
sem receber assistência médica desde às 5 horas da tarde até às 10 horas da 
manhã. Reclamam ainda que à noite não tem telégrafo, transporte e ficam sem 
assistência nenhuma, caso haja uma emergência. 

3518 06/03 Chamaram a atenção do diretor dos Telégrafos sobre a situação dos operários 
dessa repartição que não recebem há dois meses os seus vencimentos.  

3522 10/03 O jornal expõe o fato ocorrido no final de 1910 com um trabalhador das obras 
municipais de Melhoramentos de Copacabana, mas tendo ficado doente, não 
recebeu os vencimentos anteriores. Pedia-se ao prefeito general Bento Ribeiro que 
tomasse conhecimento do requerimento e despachasse-o, pagando ao trabalhador 
o que era devido. 
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3531 19/03 Foram dispensados do Telégrafo os operários antigos sem receber os salários de 
janeiro e fevereiro; 
Os funcionários do Correio requisitam ao diretor geral a gratificação adicional, 
segundo a legislação que vigorava. Os requerimentos pedindo a gratificação 
ficaram esquecidos na gaveta da Contabilidade durante meses, gerando muita 
confusão, com alguns funcionários recebendo-a e outros, não. A gratificação que 
deveria ter sido paga em 1909 caiu em exercício findo, esperavam os reclamantes 
que o mesmo não acontecesse de novo; 
Cerca de 60 trabalhadores da estação do Engenho Novo foram cedidos para uma 
obra no prado Jockey-Club, mas não receberam pelos dois dias trabalhados. 

3540 28/03 O redator lembra que antes que caia em exercício findo, pedem os empregados do 
recenseamento para que sejam pagos o terço do ordenado a que tem direito; 
A coluna chama a atenção para que sejam pagos o aumento de ordenado dos 
serventes do Arsenal de Guerra, conforme consta no artigo 29 da lei 2290 da 
tabela de vencimentos militar, de 13 de novembro de 1910. 

3557 14/04 Todos os empregados da Estrada Federal da Central têm direitos aos domingos e 
feriados, somente os da 4ª divisão da locomoção não gozam da regalia. 

3575 02/05 O regulamento para os operários da Estrada de Ferro Central do Brasil determina 
que sejam abonados os domingos quando os sábados e segundas-feiras forem 
trabalhados. O chefe da oficina por birra deixou de fazer o apontamento, 
prejudicando os operários que não receberão o que tem direito. Pede-se 
providências ao o diretor dr. Paulo de Frontin; 

3580 07/05 Chamada de atenção ao governo federal por não pagar o pessoal encarregado do 
serviço de recenseamento do Estado do Rio. 

3592 19/05 Pedem que chamem a atenção das autoridades competentes para que seja feito o 
terço do pagamento de dezembro aos recenseadores do Distrito Federal. 

3604 31/05 Repetem o pedido de pagamento dos empregados do recenseamento que ainda 
não foi realizado; 
Pedem os empregados da estação marítima que o diretor da Estrada Central para 
que concedam folga nos domingos e feriados conforme manda a lei; 
Os proprietários e moradores da zona urbana pedem a intervenção da redação da 
coluna para que a companhia Leopoldina conserve a produção dos “coupons”, e 

que aumente o número para 60, que respeite o horário estabelecido, evitando os 
atrasos e pedem a inclusão de um trem partindo da estação inicial a 1 hora da 
manhã. 

3607 03/06 Escreveu uma carta o doutor Renato de Souza Gomes para a redação, pedindo o 
auxílio da redação para obter do ministro da Viação uma providência para a situação 
que apresentava: as repartições dos Correios dê expediente integral, pois os 
funcionários não trabalham continuamente, saem mais cedo e criam barreiras para 
responder prontamente aos requerimentos abertos.   

3613 09/06 Pedem os alfaiates do Arsenal de Guerra a interferência do jornal para que sejam 
pagos os ordenados dos últimos três meses de 1910, são eles pobres e pais de 
família; 
Reclamação à Central do Brasil pelo descaso com o usuário, dando-lhe informações 
erradas sobre os bilhetes, constrangendo-o e cobrando indevidamente, além do 
destrato constante ao usuário da linha; 
Pedem que chamem a atenção de quem competir para o pagamento de 30 dias aos 
operários das oficinas do Engenho de Dentro, da 4ª divisão. Eles têm direito. 

3616 12/06 Os operários das oficinas de locomoção pedem à redação da coluna que chamem a 
atenção do diretor dr. Paulo de Frontin para a obstinação dos seus auxiliares em não 
lhes conceder o passe ao qual tem direito e que os requerimentos têm um despache 
com assunto totalmente alheio aos seus pedidos. 
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3617 13/06 Reclamam o atraso de três meses do pagamento dos salários dos operários 
construtores da Avenida Rio-Petrópolis. A coluna apoia os operários, lembrando 
que eles têm família e merecem receber o que lhes é devido; 
A coluna lembra que é legítimo o pagamento dos domingos e feriados aos 
empregados das oficinas de Engenho de Dentro, que não receberam a respectiva 
importância referente ao mês de maio;                                                                                                              

3616 12/06 Os operários das oficinas de locomoção pedem à redação da coluna que chamem a 
atenção do diretor dr. Paulo de Frontin para a obstinação dos seus auxiliares em não 
lhes conceder o passe ao qual tem direito e que os requerimentos têm um despache 
com assunto totalmente alheio aos seus pedidos. 

3617 13/06 Reclamam o atraso de três meses do pagamento dos salários dos operários 
construtores da Avenida Rio-Petrópolis. A coluna apoia os operários, lembrando 
que eles têm família e merecem receber o que lhes é devido; 
A coluna lembra que é legítimo o pagamento dos domingos e feriados aos 
empregados das oficinas de Engenho de Dentro, que não receberam a respectiva 
importância referente ao mês de maio; 

3629 25/06 Pedem chamar a atenção do ministro da Guerra para efetuar o pagamento dos 
vencimentos dos três últimos meses do ano anterior aos operários do Arsenal. 

3637 03/07 A coluna informa que até agora não foi pago o aumento de vencimentos, dado pela 
reforma, aos praticantes de conferente, de condutor, de telégrafo e gerência de 
armazéns. Afirmam que os encarregados das folhas de pagamento estão 
esquecendo-se de colocar a diferença e que o diretor da Estrada de Ferro Central do 
Brasil tome providências. 

3642 08/07 Queixa-se sr. Manoel Rodrigues de Araujo França, trabalhador das Obras do Porto, 
de ter sido dispensado sem motivo. A coluna pede providências para o caso. 

3644 10/07 Chamam atenção para a diretoria da Central que os trabalhadores de jornada ainda 
não receberam aumento a que tem direito, os titulados já recebiam desde abril.  

3648 14/07 Pedem para a coluna para chamar a atenção de quem de direito para o pagamento 
dos empregados que trabalharam na Avenida Rio-Petrópolis, que foram 
dispensados e ainda não receberam seus ordenados. 

3653 19/07 Pedem à coluna que paguem os operários que trabalharam na construção do 
hospital.  

3672 07/08 Os operários jornaleiros da 1ª residência do Centro ainda não gozaram as férias, 
sendo que outros das demais divisões usufruem desse direito; 
Um foguista de 3ª classe pede para lembrar as autoridades navais das suas 
pretensões de ser promovido. 

3690 25/08 Uma carta escrita para a redação pede que esta intervenha contra os abusos que 
tem ocorrido na E. F. Central do Brasil. Relata que naquele dia o chefe dos trens 
vinha confortavelmente instalado na sua cabine, deixando a execução de sua tarefa 
para o maquinista que decidia sobre as saídas do trem, o que obrigou uma família 
pegar o carro correndo. 

3725 29/09 Queixam-se os trabalhadores dos armazéns de encomendas da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, de que apesar da reforma continuam a trabalhar 12 horas ou 
mais horas; 

3739 13/10 Desde junho que os professores não recebem as consignações e os expedientes 
escolares, essa falta prejudica aos alunos pobres que não receberão o material 
necessário para o seu estudo. O Prefeito, provavelmente, desconhece a situação e a 
partir dessa divulgação da coluna irá sanar essas faltas; 
Os empregados da companhia do Porto do Rio de Janeiro reclamam da estafante 
carga horária de trabalho que são de 10 horas diárias. Estão nessa situação cerca de 
800 homens. Além disso, levam trabalhos para casa para apresentar no dia seguinte 
sem a devida remuneração. 
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3793 6/12 Os empregados da Floresta da Tijuca ainda não receberam os ordenados do mês 
passado; 

3816 23/12 O Congresso há cinco meses aumentou as diárias dos guardas dormitórios da 
Estrada de Ferro Central do Brasil, mas os empregados ainda não receberam. A 
coluna pede a atenção dr. Frontin para o caso. 

 
1912 

385521 31/01 Pedem os trabalhadores do armazém da E. F. Central para que lhes seja concedido 
às 8 horas diárias de trabalho, conforme consta na legislação estabelecida nas 
Estações Marítimas de São Diogo, sendo estas da mesma categoria. 

 

Entre 1911 e 1912, na coluna “Reclamações”, apesar do responsável por ela ser um 

interlocutor dos trabalhadores, não se pode desconsiderar a relevância da iniciativa dos 

trabalhadores em exigir os seus direitos e fazer cumprir as decisões do COB22.  

Reconheço nessa iniciativa, a auto instituição desses trabalhadores como possibilidade de 

mudança nos diferentes âmbitos da vida, a luta pela liberdade, pela justiça, por seus direitos.  

A coluna “Reclamações” iniciou o ano de 1911 apresentando na edição 3462, na sua 

quarta página, referências à questão do mau cheiro oriundo das cocheiras localizadas em uma 

rua do subúrbio. Já, prestes a iniciar a segunda semana, a coluna abordou as questões sobre hora 

extra e os abusos dos patrões:  

Deficiência de vencimentos – Os empregados inferiores, serventes, da carta 
cadastral, queixam-se também da deficiência de seus vencimentos. Ganham 
apenas entre 3$000 e 7$00 por dia, sendo aliás obrigados, a despesas 
extraordinárias sempre que fazem serviço externo, o que agrava a situação 
econômica. Às suas petições respondem-lhes invariavelmente que não há 
verba; se insistem responde-lhes que serão dispensados do serviço. 
 

A maior parte das reclamações foi direcionada à administração das linhas das estradas 

ferroviárias na edição de 3465, de 12 de janeiro de 1911.  

Com a Leopoldina Railway- operário que pediu para sair para se tratar, 
solicita retorno depois de curado e não obtém a reintegração. 
Operários da Locomoção da Central do Brasil – Em nome dos operários 
da locomoção da Estrada de Ferro Central do Brasil, foi encaminhada uma 
carta para o jornal – os referidos operários se queixam de não terem sido 
incluídos na reforma há pouco levada a efeito, e que melhorou as condições 
econômicas de outros empregados daquele próprio nacional. 
Os operários tem razão, mas devem agora dirigir-se ao Congresso, pois só este 
corpo legislativo pode atendê-los[...](Correio d Manhã, 1911). 

 

                                                             
21É a última edição em que a seção “Reclamações” é editada, sendo substituída pela “Cidade – Queixas que nos 
fazem e providências que nos pedem” de menor publicação no Correio da Manhã. 
22COB era a sigla que significava Confederação Operária Brasileira. 
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Nessa mesma edição, comentou-se a situação dos operários da Companhia Brasil 

Industrial, como a disparidade no uso do “auxílio doença”, na época chamada de “Caixa 

Sanitária”, entre os mestres e empregados da fábrica:  

 
Dos operários desta fábrica recebemos uma carta, cheia de queixumes, que 
vamos resumir. Existe na fábrica uma Caixa Sanitária, que, aparece, deve ser 
de socorros aos operários quando doentes. Todavia, enquanto que os mestres 
se adoecem cercados de conforto, não faltando recursos até para irem às 
estações de águas, os operários, quando adoecem, são obrigados a recolherem-
se à Santa Casa, porque a Sanitaria lhes não fornece os precisos recursos para 
se tratarem em suas casas. 
[...] 
Cada operário paga 4% de cota; em caixa existem mais de cem contos e 
todavia os operários não obtém os socorros de que precisam. 
O desgosto é grande entre os operários que desejam que a diretoria da 
Companhia tenha por eles um pouco mais de consideração. 
A Companhia dirá de sua justiça, diante desta queixa dos seus humildes 
operários. 
 

A coluna “Vida Operária” do Correio da Manhã  reforça  o conceito de auto instituição 

e traz uma leitura para o movimento operário manifestado, especialmente, durante a presidência 

de marechal Hermes que criou mecanismos de governabilidade ao buscar a aproximação com 

os sindicatos reformadores ou amarelos, mas mesmo assim, diversos sindicatos pertencentes à 

corrente do sindicalismo revolucionário fizeram suas chamadas ao trabalhador para se 

organizar, conscientizar e lutar por relações sociais e de trabalho novas.  Compreende-se esse 

movimento ao ser analisar o quadro com as chamadas diárias dos sindicatos, associações e 

outras organizações de trabalhadores que foram sendo criadas ao longo desse período, como 

também integradas por serem do mesmo ofício ou desparecerem por diversas pressões que  

surgiram acabaram por desaparecer. 

O quadro 16 apresentará a data, a edição, o nome da associação e o assunto da chamada 

na coluna. 
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Quadro 16 – “Vida Operária” – 1910 – janeiro a novembro – Correio da Manhã                        

 

 

 

 

Data Edição Sindicato/Associação Objetivo 

02/01 3091 S. dos Operários das Pedreiras  
A. de Resistência dos Cocheiros, 
Carroceiros e C. Anexas 

Reunião para assunto de Interesse.  
Leitura do parecer de finanças e questões sociais. 

03/01 3092 S. dos Operários em Pedreiras 
União dos Alfaiates 

Grande reunião de classe. 
Assembleia geral ordinária. 

04/01 3093 S. dos Operários das Pedreiras  Assembleia. 
02/01 3091 S. dos Operários das Pedreiras  

A. de Resistência dos Cocheiros, 
Carroceiros e C. Anexas 

Reunião para assunto de Interesse.  
Leitura do parecer de finanças e questões sociais. 

03/01 3092 S. dos Operários em Pedreiras 
União dos Alfaiates 

Grande reunião de classe. 
Assembleia geral ordinária. 

04/01 3093 S. dos Operários das Pedreiras  Assembleia. 
05/01 3094 S. dos Operários de Padarias 

A. dos Marinheiros e Remadores 
Centro dos Operários Marmorista 
Centro de Empregados em 
Ferrovias 

Reunião para assunto de interesse. 
Tratar reforma de estatutos e assunto de interesse da 
classe. 
Reunião do Conselho Administrativo. 
Assuntos de interesse da classe. 

06/01 3095 Círculo dos Operários da União 
S. dos Operários das Pedreiras  

Eleição do novo presidente 
Continuação da assembleia anterior. 

08/01 3097 S. dos Operários das Pedreiras  
C. de Empregados em Ferrovias 
Centro Cosmopolita 
Federação Operária 

Assembleia domingo. 
Assuntos de interesse da classe. 
Assunto urgente. 
Sobre a greve dos operários das pedreiras. 

09/01 3098 A. de R. dos Cocheiros, C. C. A. 
F. Operária do RJ 
S. dos Operários das Pedreiras 
A. de R. dos T. em Carvão e 
Mineral 
União dos Operários Estivadores 
A.de Classe Protetora dos Chap. 

Assuntos sociais e de interesse da classe 
Sobre a greve dos operários das pedreiras. 
Assembleia geral. 
Reforma de estatutos, organização de Caixa de 
Socorros, reforma de regulamento interno. 
AGO para prestação de contas do balancete 
trimestral, eleição para vice-presidente, assuntos de 
interesse da classe. 
AGE para tratar das beneficências. 

10/01 3099 S. dos Operários das Pedreiras  
U. Auxil. dos Artistas Sapateiros 

Reunião. 
Reunião. 

11/01 3100 Centro Operário Reunião Comissão de Contas. 

12/01 3101 C.O. Marmorista 
S. dos Operários das Pedreiras  
A.C.P. dos Chapeleiros 
Círculo dos Operários da União 
Centro Cosmopolita 

Assuntos Importantes. 
Reunião. 
Sessão de diretoria e quarta 19/01, Assembleia 
geral. 
Eleição para vice-presidente. 
A.G. 

15/01 3104 

 

Partido Operário Socialista: 
C.O. Marmorista 
 
U. dos Alfaiates 
S. dos Operários das Pedreiras  

Chamada para alistar eleitores. 
AGE – assuntos de grande importância. 
Decidir sobre a manutenção do curso de cortes em 
AGE. 
Em seção geral na reunião tomaram conhecimento 
que os operários retornariam ao trabalho. 
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Continuação do Quadro 16 – “Vida Operária” – Correio da Manhã – Janeiro 

Fonte:Correio da Manhã, 1910. 

 

 

Data Edição Sindicato/Associação Objetivo 

16/01 3105 A. de R. dos Cocheiros, 
Carroceiros e C. Anexas 
S. dos Operários das Pedreiras 
A. de R. dos Trabalhadores em 
Carvão e Mineral 
U. dos Operários Estivadores 
U. dos Alfaiates 
Sindicato dos Sapateiros 

Assuntos sociais. 
Continuação da assembleia do dia anterior. 
AGE. 
Chamada dos fiscais. 
Convocação para reunião a ser realizada no dia 
17/01 e sobre o funcionamento do curso de corte. 
Comunica que o nome da sociedade continuará a 
ser Sindicato dos Sapateiros e não União 
Auxiliadora dos Artistas Sapateiros e para nomear a 
nova administração e o tesoureiro 

18/01 3107 Círculo de O. da União 
Centro Cosmopolita 

Eleição para vice-presidente. 
Assuntos de interesse social. 

19/01 3108 U. dos Alfaiates 
C.O. dos Marmoristas 
S. dos Empregados em Bondes 
A. C. P. dos Chapeleiros 
C. Cosmopolita 

Resultado da reunião: o curso de corte continua. 
Reunião para tratar de assuntos importantes. 
AGE 
Mudança de pauta. 
Reunião para assuntos de interesses sociais. 

20/01 3109 S. dos Operários das Pedreiras 
Federação Operária 
Círculo de Operários da União 
Centro Cosmopolita 

Assuntos de interesse da classe. 
Assunto de muita urgência. 
Participação dos resultados da reunião. 
Assuntos de grande importância. 

21/01 3110 Centro Cosmopolita 
Círculo de Operários da União 
S. de R. dos Trabalhadores em 
Trapiches e Café 

Confirmando a reunião do dia 21/01. 
Tratar de assuntos de interesse da classe e 
preencher vaga no conselho deliberativo. 
Assunto de interesses da classe. 

22/01 3111 S. de R. dos T. em Trapiches e 
Café 

Tratar de interesse da classe. 

23/01 3112 S. dos Operários das Pedreiras  
A. de R. dos Cocheiros, 
Carroceiros e C. Anexas 
S. dos Sapateiros do Rio de 
Janeiro 

Assuntos de grande importância. 
Reunião de diretoria e Conselho. 
 
Nomear administração e tesoureiro 

24/01 3113 Sindicato dos Sapateiros do RJ 
 
S. dos Operários das Pedreiras  

Reunião desse dia para nomear a nova 
administração e o tesoureiro. 
Aviso de assembleia. 

26/01 3115 S. dos Operários das Pedreiras 
S. dos O. de Padaria 
C. de Empregados em Ferrovia 

Assuntos de grande interesse em reunião de 26/01. 
Conferência de um colega que veio de Portugal. 
AGE para leitura e discussão do balancete anual do 
tesoureiro, eleições para cargos e interesses sociais. 

27/01 3116 A.de Marinheiros e Remadores 
 
S. dos Operários das Pedreiras 
 
Centro Cosmopolita 

AGE para nomeação da comissão de reforma de 
estatutos e tratar de assuntos que interessam à 
classe. 
Tratar de assuntos de interesse da classe. 
Tratar da disposição da Tabela de horas e trabalho. 

28/01 3117 Sociedade União Operária 
(Santos) 
Centro Cosmopolita 
S. O. das Pedreiras 

Informes da reunião.  
Outro aviso de reunião para tratar da disposição da 
Tabela de horas e trabalho. 
Aviso de reunião em 28/01. 

29/01 3118 S. O. em Pedreiras Aviso de Reunião. 
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Continuação do Quadro 16 – “Vida Operária” – Correio da Manhã – Fevereiro 
                                                              

 Fonte: Correio da Manhã, 1910. 

 

 

 

 

 

Data Edição Sindicato/Associação Objetivo 

02/02 3122 Centro Cosmopolita 
C. de Empregados de Ferrovia 
S. dos O. das Pedreiras 
 
A.C.P. dos Chapeleiros 
 
C. dos O. da União 
 
F.O. do Rio de Janeiro 

Reunião da administração. 
AGE para eleição para membros da administração. 
Para desmanchar o boato de que teriam parado de 
prestar assistência. 
Tratar de assuntos urgentes. 
A.G.E. 
Resultado da reunião deliberativa e publicação dos 
dois artigos do orçamento da fazenda. 
Fez publicar manifesto de apoio aos operários 
cantoneiros e explica a razão pela qual estavam em 
luta. 

03/02 3123 S. dos O. das Pedreiras 
S. dos Sapateiros 

Reunião para tratar de assunto de grande 
importância. 
Chamada para reunião para adesão à greve pelo fato 
da firma Carvalho Andrade & C. cobrar dos 
operários o conserto das máquinas de lixar. 

04/02 3124 U. dos O. Estivadores 
S. dos O. das Pedreiras 
S. dos O. em Bondes 

A.G.E. 
Confirmação de convocação. 
A.G.E. 

05/02 3125 S. dos O. das Pedreiras 
F. O. do Rio de Janeiro 

Reunião às 11 h da manhã. A.E. 
Convite para os operários e operárias da fábrica de 
tecidos S. João. 

07/02 3127 S.O. das Pedreiras 
S. dos Sapateiros  

A.G. para tratar de assuntos importantes. 
Reunião às 5 horas e 30 minutos da tarde. 

08/02 3128 S. O. de Pedreiras Reunião amanhã para assuntos de grande 
importância. 

09/02 3129 S. dos Sapateiro 
S. O. das Pedreiras 

Reunião para dar continuidade à anterior. 
Decidiram voltar ao trabalho por entrar em acordo 
com os patrões da fábrica de tecidos S. João. 
Reunião hoje para tratar de assuntos de grande 
importância. 

10/02 3130 S. O das Pedreiras Reunião hoje às 11 horas da manhã. 

11/02 3131 S. dos O. das Pedreiras Convite para reunião do dia 12, convocando em 
especial os ferreiros. 

12/02 3132 União dos Alfaiates AGO para apreciação de balancetes. Curso de corte 
e costura funcionando e com matrículas abertas. 

13/02 3133 S. dos O. das Pedreiras 
A.R. dos Cocheiros, Carroceiros e 
C.Anexas 
U. dos O. Estivadores 

Assembleia hoje às 11 horas da manhã. 
A.G.E. hoje. 
Reunião para diretores e conselheiros, hoje. 

14/02 3134 C. de E. em Ferrovias 
U. dos Alfaiates 
S. dos Sapateiros 

Reunião do conselho e diretoria. 
A.G.O. 
Reunião hoje. Assunto da máxima importância. 

15/02 3135 C. de E. em Ferrovias Reunião hoje, do conselho e diretoria. 
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Continuação do Quadro 16 – “Vida Operária” – Correio da Manhã – Fevereiro 
 

Fonte: Correio da Manhã, 1910. 

 

Continuação do Quadro 16 – “Vida Operária” – Correio da Manhã – Março 
 

 
 

 

 

Data Edição Sindicato/Associação Objetivo 

16/02 3136 C. dos O. Marmoristas 
C. dos O. da União 
A. de Classe Protetora dos 
Chapeleiros 
U. dos O. Estivadores 

Reunião hoje. 
Reunião amanhã. 
Reunião hoje. 
Informam que as aulas mantidas pela associação 
continuam funcionando desde o dia 14. 

18/02 3138 A.de Classe Protetora dos 
Chapeleiros 
S. dos O. das Pedreiras 

Reunião dia 20/02. 
 
A.Geral. 

19/02 3139 A.de Marinheiros e Remadores 
S. dos O. das Pedreiras 
U. dos O. Estivadores 
A. de Classe Protetora dos 
Chapeleiros 

A.G.E. 
A.G.,hoje. 
A.G.O, domingo 
A.G.E, amanhã ao meio-dia. 

21/02 3141 S. dos Sapateiros do Rio de 
Janeiro  
U. dos Alfaiates 

Reunião para tratar assunto importante. Hoje. 
A.G.O. 

23/02 3143 S. dos O. em Padarias 
A. da Classe Protet. dos Chapel. 
Centro Cosmopolita 

Reunião hoje para tratar assunto de interesse. 
Divulgação das últimas decisões tomadas na 
reunião e convocação para outra. 
Convite para reunião extraordinária para 
administração e diretores dia 25/02. 

24/02 3144 A. de Classe Protetora dos 
Chapeleiros 
S. de R. dos T. em Trapiches e 
Café 
U. dos O. Estivadores 

AGE dia 26/02. 
 
Chamada para quitação de atraso da contribuição 
mensal. 
 
Reunião de diretoria e conselho, hoje. 

26/02 3146 Centro dos S. Operários 
A. da Classe Protetora dos 
Chapeleiros 

Aviso de espetáculo que reverte em benefício da 
casa. 
AGE. Poderão participar quem estiver quite com a 
associação. 

27/02 3147 S. dos O. das Pedreiras 
A. de R. dos T. em Carvão e 
Mineral 

Assembleia, hoje. 
AGE para tratar da reforma dos estatutos, eleição 
da nova diretoria e festejos do dia 20 de março. 

Data Edição Sindicato/Associação Objetivo 

01/03 3149 C.dos S. Operários 
S. U. dos Foguistas 
C.dos O. do Arsenal de Marinha 

Aviso que ficará fechada. 
Informa que não autorizou ao redator-chefe do Echo 
do Mar a pedir votos.(o jornal era órgão de 
propaganda da classe e da propriedade daquela 
sociedade). 
AGE, amanhã. 

03/03 3151 C.dos O. do Arsenal de Marinha AGE hoje. 
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Continuação do Quadro 16 – “Vida Operária” – Correio da Manhã – Março 

Data Edição Sindicato/Associação Objetivo 

04/03 3152 S. U. dos Foguistas 
 
S. de R. dos T. em Trapiches e 
Café 
 
U. dos Alfaiates 
 
S. dos O. das Pedreiras 

AGE – prestação de contas e eleição para a 
comissão de contas. 
Chamada dos associados para quitar os débitos com 
a mesma. 
AGE para ser discutida a adesão ao 1º Congresso 
Operário Local que a F. O. do RJ pretende levar à 
frente. Cobrança dos sócios atrasados com suas 
obrigações. 
AGE para tratar assuntos importantes. 

05/03 3153 S. dos O. das Pedreiras 
 
C. dos O. da União 
 
U. dos O. Estivadores 

Assembleia, no dia 6, para prestar contas da 
tesouraria. 
Hoje, reunião do conselho deliberativo. 
AGE, domingo para discussão e votação dos novos 
estatutos e tratar da admissão de novos sócios. 

06/03 3154 S. dos O. das Pedreiras 
U. dos O. Estivadores 
A. de R. dos T. em Carvão e 
Mineral 

Confirmação de reunião, hoje. 
Reforço 
AGE para proceder às eleições da nova diretoria. 

07/03 3155 U. dos Alfaiates 
A.de R. dos Cocheiros, C. e C. A. 
S. dos Sapateiros 

AGE, hoje, tratar do convite feito pela Federação O. 
do Rio de Janeiro para participar do 1º C. O. Local. 
Reunião de diretores e conselheiros.  
Reunião, hoje, para tratar de assuntos importantes à 
causa proletária 

09/03 3157 C. dos O. Marmoristas 
A. da Classe Protetora dos Chap. 

Reunião do conselho administrativo. 
Reunião para os diretores e delegados das fábricas e 
colaboradores. 

11/03 3159 Centro Cosmopolita 
Confederação Operária Brasileira 

AGE 
Tratar de assuntos importantes e do jornal A Voz do 
trabalhador. 

14/03 3162 União dos Alfaiates 
S. dos Sapateiros 

AGE – hoje continuação da discussão sobre a 
adesão ao 1º Congresso Operário local. 
Reunião hoje. 

18/03 3166 A. da Classe Protetora dos 
Chapeleiros 
Centro Cosmopolita 
S. de R. dos T. em Trapiches e 
Café 

Leitura da ata anterior; muda da sede sócia, 
regulamento interno da Cooperativa para o novo, 
nomeação de novos delegados junto à Federação 
Operária do RJ. 
AGE 
AGE 

20/03 3168 S. dos O. em Pedreiras 
S. dos Ofícios Varios 
U. dos O. Estivadores 
A. de R. dos Trabalhadores em 
Carvão e Mineral 
Caixa Auxiliar dos Guarda-freios 

Continua a reunião da A.G. 
Reunião, hoje, com operários de outros sindicatos 
para tratar da organização dos operários ainda 
dispersos. 
Reunião, hoje, de diretoria e conselho. 
Reunião, hoje, para empossar nova diretoria. 
Dia 22, sessão solene. 

21/03 3169 S. dos Sapateiros 
C. dos O. da União 

Reunião, hoje. 
Chama os delegados para organizar a receita. 

23/03 3171 U. dos O. Estivadores 
Centro dos Carteiros 

Reunião, hoje, para diretoria dos conselhos. 
Reunião, associação recém organizada. 

24/03 3172 O. do Arsenal de Marinha 
 
 
 
 
 
C.Cosmopolita 

Enviaram uma petição ao ministro da Marinha para 
que sejam pagos domingos e feriados aos diaristas e 
jornaleiros das oficinas do Estado, e abonar parte 
do salário aos que adoecerem. Restabelecimento do 
horário de saída que antes era 2 horas da tarde. 
Transferência do dia da reunião. 
Reunião dia 25. 
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Data Edição Sindicato/Associação Objetivo 

25/03 3173 S. dos Ofícios Vários 
S. dos Sapateiros 
C. de dos S. Operários 

Reunião, amanhã. 
Conferência sobre o tema “Origem da família" 
Aviso do espetáculo mensal e venda de ingressos à 

disposição. 

26/03 3174 U. dos Alfaiates 
Sociedade Animadora da 
Corporação dos Ourives 

Continuação da reunião e decidir como será a 
comemoração do 1º de maio. 
Abertas as matrículas para sócios que quiserem 

frequentar as aulas de desenho. 

27/03 3175 S. dos O. das Pedreiras 
S. dos Sapateiros  
 
A. de R. dos Cocheiros, 
Carroceiros e Classes A. 

Assembleia, hoje. 
Chamada para assistir a conferência de Ulysses Martins 
sobre o tema “Origem da Família”. 
AGE 

28/03 3176 U. dos Alfaiates Reunião geral, hoje. 

31/03 3178 Centro Cosmopolita Reunião da comissão de sindicância. 

Data Edição Sindicato/Associação Objetivo 

03/04 3181 S. dos O. das Pedreiras 
A. de R. dos Cocheiros, 
Carroceiros e C. A. 
A. de Classe P. dos Chapeleiros 
U. dos O. Estivadores 

A. G., amanhã. 
Reunião da diretoria e do conselho. 
 
A.G.E, dia 5. 
Reunião hoje, da diretoria e conselho. 

04/04 3182 S. U. dos Foguistas A. G.E., hoje. 

05/04 3183 C.O. da União A.G.E.(Correção de alguns artigos do estatuto). 

06/04 3184 Centro dos O. da União 
Liga Federal dos E. em Padaria 

Reunião Extraordinária 
Reunião, hoje. 

08/04 3186 Liga Federal dos E. em Padaria 
Centro dos O. dos Ferreiros e 
Ajudantes em Pedreiras na 
Capital Federal 
Centro Cosmopolita 

Convite para A.G.E. 
Convite para A.Geral 
 

A.G.E (examinar balancete). 

09/04 3187 U. dos E. Estivadores 
S. de R. dos T. em Trapiches e 
Café 

Reunião, hoje. 
A.G.E. 

10/04 3188 A.R. dos Cocheiros, C. e Clas. A.  
Associação dos T. em Carvão eM. 
S. dos O. das Pedreiras 

Assembleia Geral 
A.G.E., hoje 
A. G., hoje. 
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Continuação do Quadro 16 - “Vida Operária” – Correio da Manhã – Abril 
 

 Fonte:  Correio da Manhã,  1910.

Data Edição Sindicato/Associação Objetivo 

11/04 3189 Centro Cosmopolita 
S. dos Sapateiros 
Centro dos O. dos Ferreiros e 
Ajudantes e Pedreiras  

A.G. 
Ilegível 
Convite para a reunião. 

15/04 3193 S. dos O. das Pedreiras 
A da C. Protetora dos Chap. 
Liga dos O. em Padaria 
S. União dos Foguistas 
Centro de Empregados em Ferrovias 

Convite para comparecer assembleia, domingo. 
A.G. E. 
Reunião Extraordinária. 
A.G.E, hoje. 
Reunião do conselho e diretoria, hoje. 

17/04 3195 S. dos O. em Pedreiras 
A. da Classe Protet. dos Chap. 
S. dos O. em Pedreiras 
C. dos Ferreiros e Ajudantes em 
Pedreiras 
U. dos O. Estivadores 
A..R. dos Cocheiros, C. e C.A.  

A.G., hoje. 
A.G.E. 
A.G., hoje. 
Convite, principalmente, para aqueles que trabalham em 
subúrbio. 
 
Reunião, hoje, diretoria e conselho. 
Reunião tratar de assuntos dos interesses da classe. 

18/04 3196 U. dos O. Estivadores 
S. dos Sapateiros 
U. dos Alfaiates 

Tratar da organização do 1º de maio. 
Reunião para os operários de ponto de esteira. 
A.G.E. para organização do 1º de maio. 

19/04 3197 Círculo dos Operários do Arsenal de 
Marinha 
Centro Cosmopolita 

A.G.E. para os sócios quites com as mensalidades 
Chamar a atenção para uma publicação que sai em outro 
lugar. 

20/04 3198 S. União dos Foguistas 
S. dos Empregados. em Padarias 
U. dos Alfaiates 
A. da Classe Protetora dos 
Chapeleiros 
Liga Federal dos E. em Padaria 

Reunião hoje, para tratar de vários assuntos. 
Conferência para uma nova organização do trabalho e 
social. 
Chamada para comparecerem a todas as A.G.E.s e 
A.G.O.s para escolherem os novos membros para os 
cargos eletivos de 1911. 
AGE – vários assuntos, entre o desfalque dado na 
associação. 
Vários comunicados sobre a última reunião. 

22/04 3200 S. de R. dos Trabalh. em T. e Café 
C. dos O. em Arsenal de Marinha 

AGE 
AG para sócios quites para tratar do parágrafo 1, do artigo 
6º. 

22/04 3200 S. de R. dos Trabalh. em T. e Café 
C. dos O. em Arsenal de Marinha 

AGE 
AG para sócios quites para tratar do parágrafo 1, do artigo 
6º. 

24/04 3202 S. dos O. das Pedreiras Assembleia, hoje. 

25/04 3203 S. dos Sapateiros Chamada para reunião, principalmente, para os operários 
em ponto de esteira. 

27/04 3205 U. dos O. Estivadores Reunião da diretoria e do conselho. 

28/04 3206 Centro Cosmopolita 
Círculos dos O. em Arsenal de 
Marinha 

Reunião da diretoria, prestação de contas. 
Reunião para eleger a nova diretoria. 
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Continuação do Quadro 16 – “Vida Operária” – Correio da Manhã – Abril 

 

Fonte: Correio da Manhã, 1910. 

 

Continuação do Quadro 16 – “Vida Operária” – Correio da Manhã – Maio 

Data Edição Sindicato/Associação Objetivo 

29/04 3207 Aos operários não organizados 
União dos o. Estivadores 
S. dos O. das Pedreiras 
A. dos E. T. em Carvão e Mineral 
S. U. dos Foguistas 
U. dos Alfaiates 
S. dos Sapateiros 
 
Centro dos E. Marmoristas 
 
 
 
 
 
 
 
S. de R. dos Trabalh. em T. e Café 
Centro Cosmopolita 
Liga Federal dos E. em Padaria no Rio de 
Janeiro 

Discurso chamando à organização de carpinteiros, 
pintores, ferreiros, serventes, ferreiros e 
fundidores, tecelões etc. 
Sessão solene para o 1º de maio. 
1º de maio a ser festejado. 
Reunião. 
A.G.E. 
Ingresso familiar para os sócios quites para o 
espetáculo apresentado pela Federação Operária 
promoverá. 
Desconto indevido feito pelo patrão no salário dos 
empregados para a instalação de energia elétrica e 
que seria devolvido ao sair da casa. 
Diversas atividades serão oferecidas no dia 1º de 
maio: de teatro à visita nos cemitérios onde estão 
os colegas mortos durante o trabalho. 
A.G.E. 
Reunião para prestação de contas. 
Reunião Extraordinária para tratar assuntos como 
a admissão de novos sócios e comemoração do 
dia do trabalhador. 

Data Edição Sindicato/Associação Objetivo 

05/05 3213 S. de R. dos T. em Trapiches e Café A.G., sábado à noite. 
06/05 3214 Liga F .dos E. em Padaria Pede aos sócios com recibos apresentem à 

secretaria para que não sejam prejudicados 
em sua matrícula. E aos que desejam 
continuar coloquem em dia os pagamentos. 

08/05 3216 S. dos Sapateiros 
S. dos O. das Pedreiras 
A.dos Cocheiros, C. e C.  A. 

Chamada para reunião, principalmente, os 
companheiros em ponto de esteira. 
Assembleia para entrega das listas para 
adesão ao Congresso na Argentina. 
Assembleia, hoje. 

10/05 3218 S. dos O. das Pedreiras 
Associação da C. Protetora dos Chapeleiros 
U. dos Alfaiates 

Chamada para quitação dos sócios 
devedores, sob pena de serem desligados do 
sindicato. 
Reunião que pede a presença dos 
colaboradores de fábrica e que tragam a lista 
para a publicação do jornal da classe o 
Baluarte. 
A.G.E 

11/05 3219 C.dos O. dos Marmoristas 
A. dos E. Trabalhadores em Carvão e Mineral 
Centro Cosmopolita - Sociedade de Copeiros e 
Cozinheiros 
F. O. do Rio de Janeiro 
S. dos O. das Pedreiras 

Reunião do Conselho administrativo. 
Reunião, hoje. 
 
Amanhã, reunião. 
 
Reunião, amanhã. 
Aviso para os devedores das mensalidades. 
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Fonte: Correio da Manhã, 1910. 
 
Continuação do Quadro 16 – “Vida Operária” – Correio da Manhã – Junho 

 

15/05 3223 C.dos Ferreiros e Ajudantes em Pedreiras 
U. dos Alfaiates 
Associação Protetora dos E. no Comércio 
S. dos O. das Pedreiras 
S.  U. dos Foguistas 

Reunião, hoje. 
 
Participação dos resultados da última 
assembleia; informação sobre a solenidade 
de posse dos novos membros e espetáculo a 
ser exibido, hoje, à noite. 
Participação das decisões da reunião, do dia 
09. 
A.G., amanhã. 
Reunião, hoje. 

17/05 3225 S. dos Sapateiros 
U. dos Alfaiates 
F. O. do Rio de Janeiro 
S. dos O. das Pedreiras 
C. O. dos Marmoristas 

Reunião, hoje. 
Informativo sobre a reunião realizada 
ontem. 
Reunião hoje, para tratar de assunto 
ocorrido em Buenos Aires, enviado por 
Telégrafo. 
A.G., hoje 
Assembleia que tratará dos serões e 
aumento de salários. 

19/05 3227 C.Cosmopolita 
C. dos O. Marmoristas 
U. dos Alfaiates 

Reunião da comissão de sindicância. 
A.G. Extraordinária 
Reunião. 

21/05 3229 A. dosT. em Carvão e Mineral 
Centro dos Ferreiros e Ajudantes em Pedreiras 
Liga Federal dos E. em Padaria no Rio de 
Janeiro 

Reunião, hoje, da diretoria. 
Assembleia, amanhã. 
Reunião, dia 22. 

23/05 3231 A.R. dos Cocheiros, C. e C. A. 
L. F. dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 
 
Círculo dos Operários do Arsenal de Marinha 
Associação dos Marinheiros e Remadores 

Reunião, hoje. 
Reunião, hoje. Informa que há diretores na 
sede para receber as queixas dos associados. 
Reunião, amanhã. 
Aviso de fundação de uma sucursal no Rio 
Grande do Sul. 
Pedido de entrega de recibo e pagamento da 
mensalidade dos devedores. 

27/05 3235 Associação dos Marinheiros e Remadores 
A. dos E. T. em Carvão e Mineral 
Círculo O. da União 

Reunião, domingo. 
Reunião, hoje, para a diretoria. 
Reunião, hoje, para membros da direção e do 
conselho deliberativo. 

31/05 3239 F.O.do Rio de Janeiro 
C. dos O. Marmoristas 
U. dos O. Estivadores 

Sessão ordinária, hoje. 
A.G.E., amanhã. 
Reunião, hoje, pede-se a presença de 
diretores e conselheiros. 

Data Edição Sindicato/Associação Objetivo 

01/06 3240 C.dos O. Marmoristas 
C. dos Cosmopolita 

Aviso de A. Extraordinária, hoje. 
Reunião de Comissão de Sindicância. 

02/06 3241 Círculo dos O. da União 
S. U. dos Foguistas 
U. dos Chapeleiros 

Reúne-se, hoje, a diretoria. 
Reunião, hoje. 
Anúncio de mudança de título e de recusa às 
contas apresentadas pelo ex-tesoureiro. 
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Fonte: Correio da Manhã, 1910. 
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03/06 3242 C.dos Ferreiros e dos Ajudantes em Pedreiras da 
Capital Federal 
L.F.dos E. em Padaria 
 
S. de R. dos T. em Trapiche. e Café 

Reunião Geral da Classe. 
Informa que está à disposição na secretaria os 
cartões relativos ao benefício destinado à 
construção de um edifício próprio para a sede 
da liga; e a biblioteca que está à disposição 
dos seus sócios. 
A.G.E. 

05/06 3244 A.R. dos Cocheiros, C. e Classes A Reunião, hoje. 
06/06 3245 U. dos Alfaiates 

S. dos Sapateiros 
A.G.O., hoje. 
Reunião, hoje, para dar continuação à 
anterior. 

11/06 3250 C. dos Ferreiros e dos Ajudantes em Pedreiras 
S. de R. dos Tr. em T. e Café 

Reunião, hoje. 
 
A.G.E. 

17/06 3256 C.dos O. da União Reunião, hoje. 
20/06 3259 A.de R. dos C e Cocheiros e C.A. 

Círculo dos O. do Arsenal de Marinha 
S. dos Sapateiros 
U. dos Alfaiates 

Reunião, hoje, de diretores e conselho. 
A.G. E. em 25/06. 
Reunião. 
Convida sócios e não sócios para reunião, 
hoje. 

21/06 3260 S. de R. dos Trabalhadores em T. e Café 
S. dos O. das Pedreiras 

Eleição para nova diretoria, amanhã. 
 
Reunião dia 22. 

23/06 3262 S. dos O. das Pedreiras 
L. F. dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 
Centro dos Operários em Ferrovias 

Reunião dia 25. 
Pede-se o comparecimento da diretoria e 
o pagamento das mensalidades em atraso 
dos sócios. 
 
Reunião dia 25. 

25/06 3264 U. dos Alfaiates 
 C.dos Ferreiros e dos Ajudantes em Pedreiras 

Reunião dia 27. 
Assembleia geral dia 25. 

26/06 3265 U. dos Alfaiates 
S. de R. dos Trabalhadores em T. e Café 

Reunião dia 27. 
A.G.E., dia 27. 

27/06 3266 Centro dos Operários em Ferrovias A.G.E. dia 1/07. 
28/06 3267 Liga Federal dos E. em Padaria no RJ 

S. de R. dos Trabalhadores em T. e Café 
U. dos Alfaiates 
S. dos Sapateiros 

A.G.E no dia 30/06. 
 
A.G.E, hoje. 
 
Reunião, hoje. 
Reunião, hoje. 

Data Edição Sindicato/Associação Objetivo 

02/07 3271 S. U. dos Foguistas 
 
C.dos Ferreiros e dos Ajudantes em Pedreiras 

Assembleia geral, hoje. Avisa que não se 
responsabiliza pela atitude de seus sócios a 
bordo de navios de qualquer companhia. 
A.E., hoje. 
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Data Edição Sindicato/Associação Objetivo 

03/07 3272 S. dos O. das Pedreiras 
L. F. dos O. no Rio de Janeiro 
U. dos Alfaiates 

Reunião, amanhã. 
A.G.E, data ilegível. 
Reunião, data ilegível. 

04/07 3273 U. dos Alfaiates 
S. dos Sapateiros 

Reunião, hoje. 
Reunião, hoje. 

05/07 3274 U. O. dos Estivadores 
C .dos O. Marmoristas 
Círculo dos O. do Arsenal de Marinha 
Clube Atlético Major Dias Jacaré 
U. dos Chapeleiros 

Conferência hoje: “Evolução social e a influência jesuítica 
em vários países”. 
A.G.O., amanhã. 
Reunião, hoje. 
 
Inscrições para a 2ª corrida oficial a ser realizada no 
domingo. 
A.G.E., amanhã. 

08/07 3277 S. de R. dos Trabalhadores em T. e Café 
S. dos O. das Pedreiras 
Liga Federal dos E. em Padaria no Rio 
de Janeiro 
C. dos Ferreiros e dos Ajudantes em 
Pedreiras 
U. dos Alfaiates 

A.G.E., amanhã. 
 
Comício público domingo. Assunto: Violação da tabela de 
serviços. 
A.G.E., hoje. 
Reunião, amanhã. 
Outra reunião para apreciar a proposta de um 
companheiro sobre a regularização das horas de trabalho. 

11/07 3280 U. dos Alfaiates 
S. dos Sapateiros 

A. Ordinária, hoje. 
Reunião, hoje. 

12/07 3281 Centro dos O. Marmoristas 
Círculo dos O. da União 
Centro Cosmopolita 

A.G.E., hoje. 
Reunião, hoje. 
A.G.E., dia 13. 

14/07 3283 Liga Federal dos E. em Padaria no Rio 
de Janeiro 
U. dos Alfaiates 
U. dos Chapeleiros 
 
S. dos O. dos Ofícios Vários 

Informações sobre a última assembleia. 
Aviso de comício no Largo da Carioca, hoje, à tarde. À 
noite, conferência comemorativa da “Queda da Bastilha”. 
Informações sobre a última assembleia e organização da 
comissão que examinará os estatutos da União dos 
Chapeleiros.  
Informa sobre o comício que haverá no Largo da 
Carioca, hoje. 

16/07 3285 S. dos O. das Pedreiras 
 C.dos Ferreiros e dos Ajudantes em 
Pedreiras 
Centro dos O. Marmoristas 

Convite para irem ao comício, no domingo, em Vila 
Isabel. 
Convite para assembleia, hoje. 
 
A.G.E., no dia 16 (?). 

17/07 3286 U. dos Alfaiates 
U. dos O. Estivadores 
Liga Federal dos E. em Padaria no Rio 
de Janeiro 
 

A.G.E, amanhã. 
A.G.O, hoje. 
Informações gerais sobre a quitação das mensalidades. 
Informação sobre o comício a ser realizado hoje, em Vila 
Isabel, às 11 horas da manhã. Os organizadores pedem o 
comparecimento sem distinção de ofício ou sexo. 



100 
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Fonte: Correio da Manhã, 1910. 

Continuação do Quadro 16 – “Vida Operária” – Correio da Manhã – Agosto  

Data Edição Sindicato/Associação Objetivo 

18/07 3287 Círculo dos O. da União 
U. dos Alfaiates 
S. dos Sapateiros 

A.G.E. para aprovar estatuto. 
A.G.O, hoje. 
Convocação de todos os sócios para ajudar os cofres 
do sindicato, comparecendo ao sindicato, hoje. 

19/07 3288 S. dos O. das Pedreiras 
Círculo dos O. da União 

Reunião dia 20. 
A.Geral, hoje. 

20/07 3289 U. dos Chapeleiros do Rio de Janeiro 
Centro Cosmopolita 
Centro dos O. Marmoristas 
S. dos O. das Pedreiras 

A.G.E., data ilegível. 
I 
nformações sobre assembleia já realizada. 
A.Geral, hoje. 
Assembleia, hoje. 

22/07 3291 U. dos Alfaiates 
A. dos E. T. em Carvão e Mineral 
Centro Cosmopolita 

Ilegível. 
Assembleia, hoje. 
A.G.E. hoje. 

24/07 3293 U. dos Alfaiates 
S. dos O. em Pedreiras 
A. dos Cocheiros, C. e C. A. 

Chama os sócios a virem quitar a mensalidades em 
atraso. 
Reunião, hoje. 
Reunião, hoje. Pede o comparecimento de diretores 
e conselheiros. 

25/07 3294 Centro Cosmopolita 
S. dos Sapateiros 

Reunião, hoje para as duas diretorias. 
Reunião, hoje. 

28/07 3297 C. dos O. Marmoristas 
U. dos Alfaiates 
S. dos Ofícios Vários 
C. dos O. da União 
U. dos Chapeleiros do Rio de Janeiro 
C. de E. em Ferrovia 
L. F. dos E. em Padaria no Rio de 
Janeiro 

A.G., hoje para a posse da diretoria. 
Reunião, hoje, para tratar da marcha social. 
Aviso da A. G. no dia 28. 
Reunião, amanhã, para tomarem uma resolução 
sobre os sócios do Arsenal de Guerra. 
Reunião da comissão provisória, hoje. 
 
Reunião do conselho administrativo, dia 29. 
Informações sobre a última assembleia. 

Data Edição Sindicato/Associação Objetivo 

01/08 3301 S. dos Sapateiros Reunião, hoje. 

03/08 3303 Centro de E. em Ferrovia Sessão ordinária do conselho administrativo. Publica 
que o estado financeiro do centro aumenta 
progressivamente. 

05/08 3305 A. dos E. T. em Carvão e Mineral 
S. dos O. em Pedreiras 
S. de R. dos Trabalhadores em T. e Café 

Reunião para diretoria, hoje. 
Reunião, amanhã. 
A.G.E., amanhã, em 2ª convocação. 

06/08 3306 S.U. dos Foguistas 
C.dos Ferreiros e dos A. em Pedreiras 
S. dos O. das Pedreiras 

A.G.E., hoje. 
A.G.E., hoje. 
A.G., hoje. 

07/08 3307 A.de R. dos C e C. e C. Anexas 
U. dos O. Estivadores 
Centro dos Sindicatos 
A.dos E. T. em Carvão e Mineral 

Reunião da diretoria e conselho, hoje. 
Reunião da diretoria e conselho, hoje. 
Realiza-se, hoje, no C. dos S. dos Operários, um 
festival organizado pelo armador  Gonçalves 
Machado. 
A.G.E, hoje, para tratar da eleição da diretoria. 
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08/08 3308 U. dos Alfaiates A.G.E.,hoje. 

15/08 3315 U. dos Alfaiates 
S. dos Sindicatos 
C. Cosmopolita 

A.G.E., amanhã. 
Reunião, hoje. 
Hoje, A.G.O. Na 3ª feira, reunião ordinária para o 
conselho administrativo: leitura, discussão, votação 
do parecer da comissão de contas, no balancete da 
receita e despesa desse Centro, entre abril e junho.  

16/08 3316 Centro de E. em Ferrovias Hoje, sessão ordinária do conselho e diretoria.Será 
lido o balancete do trimestre abril-junho. 

17/08 3317 Círculo O. da União 
Centro dos O. Marmoristas 

Hoje, sessão ordinária para diretores e conselheiros. 
Hoje, reunião do conselho administrativo. 

19/08 3319 U. dos O. Estivadores 
L.F. dos E. em Padaria 
Círculo dos O. da União 
A. dos E. T. em Carvão e Mineral 

Reunião, hoje, para diretoria e conselhos. Domingo, 
A.G.O.. 
Reunião no dia 24 para organizar a comemoração de 
oitavo ano de organização. 
Aviso de falecimento de associado. 
Reunião da diretoria, hoje. 

21/08 3321 U. dos O. Estivadores 
A.de R. dos C e Cocheiros e C. Anexas 
S. dos O. da Pedreiras 
A. dos E. T. em Carvão e Mineral 

A.G.O., à uma hora da tarde para eleição da 
comissão de contas e às quatro para o conselho. 
Reunião, hoje, da diretoria e do conselho. 
Assembleia, hoje. 
A.G.E., hoje. Leitura do relatório entre 23/08/1909 a 
5/08/1910. 

22/08 3322 Federação Operária 
S. dos Sapateiros do Rio de Janeiro 
U. dos Alfaiates 

Reunião, hoje. 
Reunião, hoje. 
A.G.O., hoje. 

24/08 3324 S. dos O. em Pedreiras A.G., hoje. 

29/08 3329 Centro Cosmopolita 
S. dos Sapateiros 
Sociedade U. dos Foguistas 
Centro O. Marmoristas 
Círculo dos O. da União 
 
L.F. dos E. em Padaria 

Reunião da administração, hoje. 
Reunião hoje, para ouvir a leitura do balancete. 
Lista os membros eleitos na nova diretoria para o 
biênio 1910-1911. 
Na sessão do dia 24, decidiram por anistiar todos os 
sócios em atraso nas mensalidades. 
A diretoria informa que nenhuma responsabilidade 
lhe cabe de artigos publicados sobre atrasos de 
pagamentos na repartição de água e esgoto. 
Comenta a comemoração do oitavo aniversário da 
Liga. 

Data Edição Sindicato/Associação Objetivo 

03/09 3334 S. de R. dos Trabalhadores em T. e Café 
U. O. dos Estivadores 
C. dos Ferreiros e dos Ajudantes em 
Pedreiras 

A.G.E., hoje. 
Reunião, hoje, para diretoria e conselho. 
 A.G. para a posse da nova diretoria e prestação de 
contas. 
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Data Edição Sindicato/Associação Objetivo 
08/09 3339 Centro Cosmopolita 

S. dos Pedreiros, Carpinteiros e Anexos 
Centro de O. Marmoristas 
L.F. dos E. em Padaria 
U. dos Chapeleiros 

Amanhã, A.G.E. 
Reunião dia 10. 
A.G.E, hoje. 
Reunião, hoje, para diretoria e conselho. Pretende 
“proceder-se à arrecadação do produto do benefício 
por meio de cartões pontuados, destinado 
simplesmente para a construção de um edifício para a 
sede social” Termina em 31 de dezembro o prazo para 
readmissão de associados. 
A.G.E., hoje. 

09/09 3340 Centro Cosmopolita 
Centro dos Ferreiros, Ajudantes em 
Pedreiras na Capital Federal 
S. dos Pedreiros, Carpinteiros e Anexos 

A.G.E, hoje. Discussão sobre a possibilidade de um 
sócio titular ser ou não desligado. 
Reunião, dia 10. 
Reunião, dia 10 

10/09 3341 Centro de Acadêmicos 
S. de Ferreiros e Ajudantes de Pedreiros 
S. de Pedreiros, Carpinteiros e Anexos 

Hoje, sessão ordinária mensal. 
Reunião, hoje. 
Reunião, dia 10. 

12/09 3343 U. dos Alfaiates 
Sociedade de Maquinistas e Auxiliares 
teatrais “Mútua Proteção” 
L.F. dos E. em Padaria 

A.G.E., hoje. Decidir sobre os cargos vagos na 
comissão executiva. 
A.G.E., depois de amanhã, para tratar da eleição da 
nova administração. 
Informes sobre a última sessão solene de 
comemoração do 8º aniversário, listando novos sócios 
e as medalhas a serem entregues no próximo 
aniversário da liga. 

17/09 3348 Ao Operariado 
 
U. dos Alfaiates 

Convida-se para uma romaria ao cemitério São João 
Baptista onde Vicente de Souza está enterrado e parte 
da reunião será no portão da necrópole, dia 18. 
A.G.E., dia 18, segunda-feira. 

18/09 3349 Centro dos Ferreiros, Ajudantes em 
Pedreiras 
U. dos O. Estivadores 
Sociedade de Maquinistas e Auxiliares 
teatrais “Mútua Proteção” 
S. dos O. das Pedreiras 
S. dos Sapateiros 
C. dos E. em Ferrovias 
A. dos E. T. em Carvão e Mineral 

Reunião, hoje. 
 
Reunião, hoje, da diretoria e do conselho. 
A.G.O. A reunião realizar-se-á com qualquer número 
de presentes. 
Assembleia, hoje. Entre os assuntos 
A.G.O., segunda-feira. 
A.G.E., dia 21. 
A.G.E., hoje. Assuntos: parecer da comisso de 
contas; leitura de relatório e aclamar um secretário 
geral. 

19/09 3350 Sociedade de Maquinistas e Auxiliares 
teatrais “Mútua Proteção”  
S. dos Sapateiros 
U. dos Alfaiates 

A.G.O., hoje. 
 
Reunião, hoje. 
A.G.E., hoje. 

20/09 3351 Operários Pintores 
S. U. dos Foguistas 
C. dos E. em Ferrovias 
C. O. da União 

Convite para a reunião dia 21. 
A.G.,hoje. 
A.G.E., hoje. 
A.G.E., amanhã. 

21/09 3352 Operários Pintores 
C dos O. Marmoristas 
Círculo dos Operários 

Reforça o convite para a reunião. 
Reunião, hoje, do conselho administrativo. 
A.G.E., hoje. 
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Data Edição Sindicato/Associação Objetivo 

22/09 3353 C. Cosmopolita 
L.F. dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 

Reunião para os sócios quites, amanhã. 
Reunião para diretores, conselho e delegados no dia 
23. 

23/09 3354 Sociedade de Maquinistas e Auxiliares 
teatrais “Mútua Proteção”  
Centro Cosmopolita 

A.G.O. data ilegível. 
 

A.G.E., hoje. 
27/09 3358 A. dos E. T. em Carvão e Mineral Reunião, hoje. 
30/09 3361 Sociedade U. dos Foguistas 

S. dos Pedreiros , Carpinteiros e Anexo 
C. dos Ferreiros e Ajudantes em  
Pedreiras 
L.F. dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 

Relatório da última reunião solene e de posse da nova 
diretoria. 
Sessão, hoje.  
Assembleia dia 1 de outubro. 
 
Informações sobre a última reunião de 23/09. 

Data Edição Sindicato/Associação Objetivo 

01/10 3362 Centro dos Ferreiros e Ajudantes em 
Pedreiras 

Assembleia, hoje. 

02/10 3363 A.de R. dos C e Cocheiros e C. A. 
Círculo dos O. da União 
Centro de E. em Ferrovia 
U. dos Alfaiates 
L.F. dos E. em Padaria no Rio de 
Janeiro 
U. dos O. Estivadores 

Reunião, hoje, para diretoria e conselho. 
Sessão amanhã para diretoria e conselho 
administrativo. 
Reunião dia 4. Avisa que o sócio Alberto de Andrade 
foi recolhido à Casa de Detenção e não faz mais parte 
do quadro social. 
A.G.O.,amanhã. 
Convida os companheiros não associados a fazê-lo. 
Lembra que a biblioteca da Liga está à disposição. 
A.G. O., hoje. 

03/10 3364 U. dos Alfaiates 
S. dos Sapateiros 
 
 

A. dos E. T. em Carvão e Mineral 

A.G.O., hoje. 
Convida todos os trabalhadores em calçados para 
assistirem hoje a reunião. Convida pesponteadores, 
montadores, acabadores, cortadores, oficiais de obra à 
mão, como a ponto, à taxa, a ponto esteira e em máquina. 
A.G.E,hoje. 

05/10 3366 S. dos Pintores A.G., hoje. 

07/10 3368 S. dos Pedreiros, Carpinteiros e Anexos 
L.F. dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 

Reunião, dia 7 de outubro. 
Reunião, amanhã. Relembra o prazo máximo de 
readmissão dos sócios. 

10/10 3371 U. dos Alfaiates 
S. dos Sapateiros 
C. dos O. da União 

A.G.O., hoje. 
Convidam a todos companheiros, os que fazem ou não 
do sindicato para a reunião de hoje. 
Ontem, houve uma reunião do diretor da Casa de 
Correção com o da diretoria do Círculo para tratar das 
condições que vão ficar no novo regulamento, os 
mestres das oficinas ali existentes. 
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Fonte: Correio da Manhã, 1910. 
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 Fonte: Correio da Manhã, 1910. 

 

Data Edição Sindicato/Associação Objetivo 

16/10 3377 Centro dos Ferreiros e Ajudantes em 
Pedreiras 
Círculo dos O. da União 
A.de R. dos C e Cocheiros e C. Anexas 
S. dos O. das Pedreiras 
A. dos E. T. em Carvão e Mineral 

A.G.E., hoje. 
 
Reunião, amanhã, dia 17, para diretores e conselheiros. 
Reunião, hoje, para diretoria e conselho. 
 
Assembleia, hoje. 
A.G.E.,hoje. 

20/10 3381 S. dos Sapateiros 
S. dos Pintores 
S. dos O. das Pedreiras 

Nova reunião, hoje. 
Reunião, hoje. 
A.G., dia 22. 

22/10 3383 U. dos Alfaiates 
S. das Pedreiras 
Sociedade de Maquinistas e Auxiliares 
teatrais “Mútua Proteção” 
União dos Chapeleiros  
U. dos O. Estivadores 

A.G.E., segunda-feira. 
A.G.E., hoje. 
A.G.E, dia 23. 
 
Reunião do diretório; comunicação aos associados que a 
saída d’O Baluarte, órgão da associação depende da ajuda 
dos sócios. Lembra a importância da manutenção das 
mensalidades em dia. 
A.G.E., hoje. Assunto que tratarão: o parágrafo 3º do 
artigo 17 do estatuto. 

30/10 3391 L.F. dos E. em Padaria no Rio de Janeiro Convite à associação dos novos participantes para a Liga. 
A biblioteca continua franca. Comentou sobre a última 
reunião realizada no dia 21. 

31/10 3392 U. dos Alfaiates 
S. dos Alfaiates 

A.G., hoje. 
Convite a todos os montadores sindicalizados ou não a 
comparecerem à reunião. Aos de ponto esteira os demais 
trabalhadores haverá dia 7 de novembro uma A.G.O. 

Data Edição Sindicato/Associação Objetivo 

02/11 3394 S. dos O. das Pedreiras 
C. Cosmopolita 
 
U. dos Alfaiates 
S. dos Pedreiros, Carpinteiros e A. 

Informa que resolveram fazer a compra de uma casa para 
ser sede social, em Botafogo. 
Reunião, quinta-feira, para todos companheiros da 
administração e sindicância e comissão de colocação 
para a reunião dia 3, quinta-feira. 
Comunicação de mudança de sede. Reunião no dia 07. 
Reunião, dia 04. 

07/11 3399 L.F. dos E. em Padaria no Rio de 
Janeiro 
S. dos Sapateiros 
 
 
Círculo dos O. da União 

Sessão ordinária, amanhã, dia 8, para diretoria e 
conselho. Lembram aqueles que estiverem com volumes 
da biblioteca devolvam-nos para que não ocorram 
multas. 
Reunião, hoje. Publicaram a seguinte nota: o sindicato 
acha-se dividido em seções, pedem a todos os operários 
em calçados, independente de suas ideias e religiões, 
limitem-se a tratar unicamente da questão econômica, 
conforme manda as nossas bases. 
A.G.E., amanhã. 
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Fonte: Correio da Manhã, 1910. 

 

O governo de marechal Hermes iniciou-se em 15 de novembro de 1910 e a partir desse 

momento pode-se acompanhar as ações políticas, no auge de 1913, quando se empenhou em 

frear o sindicalismo revolucionário através da prisão e exílio de líderes anarquistas e a 

apresentação das queixas dos trabalhadores na imprensa. 

Os blocos de atividades 3, 4 e 5 concentram-se nesse capítulo o que permitirá que o 

conceito de auto instituição seja aplicado na releitura dos movimentos sociais desse período. 

Os alunos em grupos receberão alguns exemplares dos jornais Correio da Manhã e A Voz 

do Trabalhador e identificarão seus perfis. 

Em seguida serão distribuídas as fichas-resumos das queixas dos trabalhadores para 

serem analisados. Serão dois tipos de fichas: uma como exemplos de queixas de moradores 

sobre limpeza urbana, transporte e outros assuntos cotidianos (anexo1) ou os que aparecem no 

corpo desse estudo e as relacionadas aos quadros 15 a 22 que indicam o movimento de 

organização dos sindicatos e associações de trabalhadores.  

Ao final desta atividade, os alunos apresentarão um resumo de suas análises para a turma.  

Nos dois últimos blocos, conceito de auto instituição será apresentado aos alunos e em 

seguida será reservado um tempo para as perguntas e os registros finais para o blog de História 

da turma.  

 

 

 

Data Edição Sindicato/Associação Objetivo 

08/11 3340 S. dos Pintores 
C. Cosmopolita 
L.F. dos E. em Padaria no RJ. 

Assembleia, hoje. 
A.G.E. dia 10 para eleição de presidente e mais 
cargos administrativos vagos. 
Pede a presença de diretores à sessão do conselho, 

hoje. 

09/11 3341 C.dos O. Marmoristas 
Sociedade de Maquinistas e Auxiliares 
teatrais “Mútua Proteção” 
C. Cosmopolita 
Círculo dos O. da União 

Hoje, reunião do conselho administrativo. 
A.G.O., amanhã. 
 
A.G.O., amanhã. 
A.G.E., amanhã, dia 10. 
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4.3 A auto instituição nas páginas do Correio da Manhã  

 

De maneira geral, observa-se que o jornal cumpriu suas funções ao divulgar as queixas 

da população, atuando como coadjuvante nesse movimento de auto instituição da população 

carioca.  Ainda que a imprensa utilizasse esse canal em proveito próprio, tecendo críticas ao 

governo de marechal Hermes e ao prefeito Bento Ribeiro, considero irrefutável a afirmação que 

a cessão do espaço viabilizou os moradores do subúrbio a lutar pela conquista de direitos sociais 

e facilitar o exercício político desses cidadãos. O canal aberto instigava-os a escrever ou 

comparecer nas agências do jornal, reforçando a confiança que a população lhe atribuía. Nessa 

parceria o periódico alertava a todos da importância da participação de cada um na vida da 

cidade, alertando também as autoridades que eles tinham consciência dos seus direitos e 

deveres, uma vez que contribuíam para o robustecimento dos cofres públicos com o pagamento 

de impostos. 

No quadro 17 estão marcadas as edições dos sindicatos e associações que se manifestaram 

através do jornal Correio da Manhã, especificamente, na coluna “Vida Operária”. À medida 

que o governo de Hermes avançava na sua política de aproximação com os sindicatos 

reformadores, observa-se a diminuição da exposição ou chamada de algumas categorias de 

trabalhadores. 
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Quadro 17 – Chamadas dos sindicatos na “Vida Operária” -15/11 a 31/12 de 1910 

  Fonte: Correio da Manhã,1910.

                                                             
23Segundo Eliseo Fernandez (2012), o Centro Cosmopolita, definido na época pelo próprio centro, como uma 
associação dos trabalhadores em hotéis, cafés e estabelecimentos congêneres. Os associados, em sua maioria, 
tinham origem galega. 

Sindicato Novembro Dezembro 

S. dos O. das Pedreiras 02 02 

A. de R. dos Cocheiros, C. e C. A. 01  

S. dos O. em Pedreiras   

União dos Alfaiates 02 04 

A. dos Marinheiros e Remadores   

Centro dos O. Marmoristas 02 01 

Centro de Empregados em Ferrovias 01 02 

Círculo dos O. da União 02 02 

Centro Cosmopolita23 04 06 

A. de R. dos T. em Carvão e Mineral 01 01 

União dos Operários Estivadores 01 03 

A.de Classe Protetora dos Chapeleiros   

U. Auxiliadora dos Artistas Sapateiros   

S. U. dos Foguistas 02 02 

C.dos O. do Arsenal de Marinha 02 02 

Sindicato dos Sapateiros 01 01 

S. dos E. em Bondes   

S. dos Ofícios Vários 01  

Centro dos O. da União   

L. F. dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 01 03 

Caixa Auxiliar dos Guarda-freios   

Sociedade de Maquinistas e A. teatrais “Mútua Proteção”   

O. do Arsenal de Marinha   

C. dos S. Operários   

F. Operária do RJ  03 

S. Maquinistas e A. T.“Mútua Proteção”   

S. dos Pintores 02 01 

F. Operária 02  

S. dos Pedreiros, Carpinteiros e Anexos 02 01 

U. dos Chapeleiros 01  

S. de R. dos T. em Trapiches e Café 01 02 

Centro dos Ferreiros e Ajudantes em Pedreiras 02 02 

S. dos Linotypistas 01 01 

Empregados em Hotéis, Restaurantes, Botequins e Estabelecimentos Congêneres  01 



108 
 

 
 

No ano de 1911, o quadro 18 acompanha mensalmente as manifestações de categorias de 

trabalhadores, apresentando a quantidade de edições publicadas no mês por sindicato. 

 Quadro 18 – Sindicatos e chamadas mensais no ano de 1911                                                                 

    Fonte: Correio da Manhã, 1911. 
 
 

Sindicato/Associações J F M A M J J A S O N D 
 S. dos O. das Pedreiras 01   01   01      

A. de R. dos Coch., C. e C  01 01 01         

União dos Alfaiates 02 01 01 01 01        

A. dos Marinh. e Remad. 01   02         

Centro dos O. Marmor. 02 01 01          

Centro de E. em Ferrovias 03  01 01         

Círculo dos O. da União 01 01 01 03 02 01 01  01    

Centro Cosmopolita 01 01 01  01 01 03  01    

A. de R. dos T. em C e M.   01 03 01   01      

União dos O. Estivadores 01 03 03 01   01      

A.de C. Prot. dos Chap.             

U. Aux. dos A. Sapateiros             

S. U. dos Foguistas 01  01 01 02 01 02  01   01 

C. dos O. do A. de Marinha             

Sindicato dos Sapateiros 03 02 03 01   01      

S. dos E. em Bondes             

S. dos Ofícios Vários 01            

C. dos O. da União 01            

L. F. dos E. em Padaria no RJ 05 02  03 03        

C. A. dos Guarda-freios             

S. de M. e A. T “M. Prot.”             

O. do A. de Marinha             

F. Operária do RJ 01            

S. dos Pedreiras., Carpinteiros. e A. 01            

U. dos Chapeleiros             

S. de R. dos T. em T. e C  01   01  01  01 01   

C. dos F. e A. em Ped.  01           

S. dos Linotypistas             

C. dos Pedr. e A. 01            

Empr. em Hotéis, Rest., Bot. e Cong.             

Centro Internacional 01            

U. dos Chapeleiros do RJ 05 01           

 S. O. de Ofícios 01            

S. P. dos Barbeiros e Cabeleireiros 01  01          

S. B.. dos Cigarreiros             

Grêmio dos M. da M. Civil 03            

União O. Suburbana  01 01  01        
Liceu de Artes e Ofícios   01          
U. dos E. do Comércio   01   01       
Soc.U. Igualitária  01           
S. dos Pintores             
F. Operária  01 02          
S. dos Pedreiros., Carp. e A. 01            
A. dos E. em Padaria no RJ     01        
Caixa de A.Mútuos dos E. da L R.    01         
C. B. dos O. Municípios    01      02   
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A coluna “Vida Operária” foi publicada até o início de setembro de 1912, quando 

surgiu a “Movimento Operário”. 
 
    Quadro 19 – Ano de 1912 – “Vida Operária” 

Fonte: Correio da Manhã, 1910. 
 

                                                             
24Fundadas em julho de 1912. . 

Sindicatos J F M A M J J A S 
S. dos O. das Pedreiras           

A. de R. dos Cocheiros, C. e C. A.      01  01  

S. dos O. em Pedreiras          

União dos Alfaiates          

A. dos Marinheiros e Remadores          

Centro dos O. Marmoristas  01    01    

Centro de Empregados em Ferrovias          

Círculo dos O. da União  01   01 01    

Centro Cosmopolita    01      

A. de R. dos T. em Carvão e Mineral          

União dos Operários Estivadores          

A.de Classe Protetora dos Chapeleiros          

U. Auxiliadora dos Artistas Sapateiros          

S. U. dos Foguistas  01 01  02  02  04 

C. dos O. do Arsenal de Marinha          

S. dos O. das Pedreiras           

A. de R. dos Cocheiros, C. e C. A.          

S. dos O. em Pedreiras          

União dos Alfaiates          

A. dos Marinheiros e Remadores          

Centro dos O. Marmoristas          

Centro de Empregados em Ferrovias       03 02 03 

Círculo dos O. da União       01   

Centro Cosmopolita       01 02 01 

A. de R. dos T. em Carvão e Mineral          

União dos Operários Estivadores          

Partido Socialista Operário          

Liceu de Artes e Ofícios          

Sociedade União Igualitária          

Associação dos E. em Padaria no RJ          

U. dos E. no Comércio          

Caixa de A.Mútuos dos E. da L R.          

Centro Beneficente dos O. Municipais          

Caixa B. da O. de Carp. da L. da EFC   01        

Liga do O. do Distrito Federal     01    01 

Centro dos Pintores II a V.M.       01   

C. B. dos O. M. em Obras e Viação       01   

Socied. dos Marceneiros e Artes C.24       01 01  
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A seção “Movimento Operário” foi criada em setembro de 1911, durante uma fase do 

governo de Hermes da Fonseca, onde várias medidas impopulares foram tomadas pelo 

presidente: decretação de estado de sítio, expulsão de estrangeiros, perseguição a trabalhadores. 

O material divulgado na seção traduziu em parte as linhas que definiam as propostas contidas 

no sindicalismo revolucionário e nas do reformador, com o noticiário sobre greves, movimento 

operário no estrangeiro, defesa da corrente ideológica do socialismo, a publicação de chamadas 

para as reuniões dos operários e crítica à exploração do trabalho infantil e o feminino. 

“Vida Operária” deixou de ser publicada, definitivamente, em novembro de 1911, quando 

passou a integrar a seção “Movimento Operário” com notícias sobre o trabalhador em outros 

estados ou em outros países e com a divulgação dos movimentos de greve dos trabalhadores de 

ofício e de alguns do setor fabril. A seção divulgava a fundação de novas associações de 

resistência; apresentava as divergências entre patrões e empregados em relação às horas de 

trabalho; informava sobre a organização operária em federações; fazia a propaganda do Partido 

Socialista Brasileiro; criticava a proposta de organização do Congresso Operário Brasileiro 

denominado de “Policial”; divulgava a influência do governo federal e a questão da expulsão 

dos operários uma das marcas polêmicas do governo do presidente Hermes da Fonseca; utilizou 

a enquete realizada nas fábricas visitadas evidenciando a exploração do trabalho infantil nas 

fábricas têxteis. 

Em 20 de setembro de 1912, “Movimento Operário” trouxe como título “O governo 

continua a praticar violências contra os operários santistas”. O discurso visava defender o 

trabalhador Zéfiro Oliva, residente há 24 anos no Brasil, com família constituída em São Paulo, 

tendo trabalhado em diversas lojas e fábricas, que fora atingido inconstitucionalmente pelo 

decreto 1641 de 7 de maio de 190725.  

As edições seguintes do Correio da Manhã na seção “Movimento Operário” continuaram 

a denunciar, criticar o governo de marechal Hermes.  Encontramos em diversas edições dessa 

seção, a apresentação do jornal como responsável pelas enquetes entre catraieiros e operários 

das fábricas têxteis, cujo levantamento visava tornar públicas as condições de trabalho e 

situação da classe trabalhadora. 

“Movimento Operário” não só tratou das questões do trabalho, mas empenhou-se em 

discutir e divulgar a filosofia do socialismo e as suas vertentes. Assim, em 26 de setembro de 

1912, o tema foi tratado em “A luta de classes – o socialismo no Estado e o socialismo christão”,

                                                             
25 O decreto determinava que ninguém com moradia contínua há mais de dois anos, no Brasil, fosse expulso, 
mas o artigo foi desconsiderado e o processo de expulsão prosseguiu.   
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transcrição do discurso proferido por Caio Monteiro de Barros na sede do Operário do Distrito 

Federal quando sintetizou para a plateia as ideias de Marx e refletiu sobre a condenação feita 

por Leão XIII à greve e a naturalização das diferenças sociais defendidas por Pio X26. Caio 

conclui seu discurso quando afirmou: “Negar a luta de classe é negar o socialismo e assim, o 

socialismo do Estado e o socialismo christão são mystificações”. Nessa oportunidade, o orador 

explicou aos ouvintes sobre o avanço das ideias socialistas no Brasil e nos países estrangeiros, 

e conclamou os trabalhadores a se organizarem em associações de classe para a defesa legítima 

de seus interesses. 

A seção “Movimento Operário” do Correio da Manhã era assinada pelo advogado Caio 

Monteiro de Barros e nela registrava sua crítica à aplicação da lei de expulsão de estrangeiros, 

a intervenção do governo para combater os anarquistas, a conclusão sobre a enquete realizada 

na fábrica de tecido Carioca pertencia à Companhia de Fiação e Tecelagem Carioca. A enquete 

foi realizada e registrada a presença de 1600 operários (homens, mulheres e crianças). Revelou-

se o excesso de horas diárias trabalhadas, a exploração do trabalho infantil e a severidade com 

que o contramestre tratava esses pequenos trabalhadores. 

Os alunos em fase anterior reconstituindo a relações de trabalho do princípio do século 

XX terão oportunidade analisar as imagens que retratam o trabalho nas fábricas, ou seja a 

exploração do feminino e infantil. 

Esta seção publicou uma resposta dada pela Federação Operária do Rio de Janeiro à 

enquete sobre as condições de trabalho e situação da classe trabalhadora, afirmando também 

que se recusava a participar do II Congresso Operário Brasileiro, comentando ainda, o histórico 

da Federação Operária, que no início, foi denominada de Federação das Associações de Classe, 

depois chamada de Federação Operária Regional Brasileira, e após o Congresso Operário de 

1906, Federação Operária do Rio de Janeiro. 

À medida que se aproximava o II Congresso Operário Brasileiro a seção acirrou os 

comentários e críticas contra o evento, a polícia pressionava os trabalhadores, prendia os 

tesoureiros ou líderes das associações para darem explicações a qualquer boato que surgisse 

sobre movimentos de greve. 

No auge da repressão ao movimento operário, ocorrida durante o governo de marechal 

Hermes, a seção noticiou que a classe dos estucadores fundara uma associação de resistência; 

que os cozinheiros terminariam sua greve, sem grande vitória, uma vez que os proprietários dos 

                                                             
26 Disse no “Motu Próprio” ao assumir o papado que “Na sociedade humana, segundo determinação de Deus, deve 
haver príncipes e súbditos, patrões e operários, ricos e pobres, doutos e ignorantes, nobres e plebeus” (Correio da 
Manhã, 1911,p.2. 
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hotéis não exploravam mais de doze horas de trabalho dos seus funcionários e avisava que a 

dos padeiros deveria iniciar naquele domingo, dia 14.  

A decretação de greve era fato contínuo e os leitores eram atualizados quase que 

diariamente. A greve dos operários marmoristas começou a perder força, uma vez que os 

patrões acederam as pretensões dos operários, que exigiam mais 20 minutos para a hora de 

almoço e a redução das horas de trabalho. Alguns patrões evitaram que a greve fosse estendida 

ao tomarem medidas conciliatórias como o caso da Liga Federal dos Empregados de Padaria. 

A Liga preparava uma campanha de convencimento para a greve, mas foi desestimulada pelos 

proprietários de casas de padaria que se esforçaram para entrar em acordo com os seus 

empregados a fim de evitar a greve.  

O “Movimento Operário” destacou a organização de diversas categorias em sindicatos. 

Esse foi o caso dos estucadores que ao se organizarem em sindicato foram parabenizados pelo 

dos linotipistas. O representante dos carteiros, o Sr. Joaquim de Mattos considerava que aquele 

momento era próprio para os operários se mobilizarem e exigir aquilo a que tinham direito. 

Outro representante da classe operária, sr. José Rodrigues além de congratular-se com os 

carteiros pela iniciativa de associação dos trabalhadores, explicava que aquele era o caminho 

para que todos alcançassem os seus direitos como as horas de repouso remunerado e aumento 

de salários. Rodrigues fez uma série de considerações em relação ao trabalho infantil e sobre a 

dependência alcóolica que levava os trabalhadores à ruína.  

“Movimento Operário” surgiu tratando temas de bastante interesse da classe operária e, 

sobretudo, revelando a expansão do movimento sindical brasileiro, permitindo relacionar as 

chamadas para as reuniões publicadas nessa seção às orientações das correntes do sindicalismo 

revolucionário ou do reformador. 

Segundo Queiroz (2007), foi na Primeira República, é que surgiu, de fato e de direito, o 

movimento sindical no Brasil. A constituição republicana de 1891, no seu artigo 72, parágrafo 

82 tornava lícito as associações e reuniões livremente, mas sem o uso de armas; a intervenção 

policial só seria permitida em caso de perturbação da ordem pública. 

Nos anos iniciais do século XX, a classe trabalhadora não tinha direitos básicos, como a 

jornada de oito horas diárias, o repouso semanal remunerado ou o direito a férias e isso tornou 

urgente a busca pela organização para pressionar patrões e governo a negociar e atender as 

reivindicações dos trabalhadores. Entre os anos 1900 e 1910, os operários brasileiros criaram 

várias entidades de classe e realizaram 111 greves, na década seguinte, 258 (QUEIROZ, 2007, 

p.20). 
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Novas organizações surgiram com diferentes denominações: associação, centro, grêmio, 

liga, sociedade, união e sindicato. Os sindicatos poderiam ter a qualificação “de resistência” 

com o objetivo de se distinguir das sociedades mutualistas, que eram consideradas 

“beneficentes”. Na prática, as associações eram identificadas como sindicatos ou mutualistas. 

Apesar disso, diversas sociedades “de resistência” continuaram a prestar alguns dos auxílios 

das sociedades mutualistas (BATALHA, 2000, p.14-17). 

A seção “Movimento Operário” incorporou as chamadas para organização em 

associações e participação em reuniões em outubro de 1912, tendo na sua maioria, 

representantes dos trabalhadores de ofícios, associações profissionais, de beneficência ou de 

resistência.  

O quadro 20 refere-se à publicação em uma nova seção do Correio da Manhã que tratava 

dos mesmos assuntos e recebeu o nome de “Movimento Operário”, ainda no mês de setembro.   

 
Quadro 20 – “Movimento Operário” – 1912 
 
Sindicato/Associações J F M A M J J A S O N D 

U. E. no Comércio         01 02   
S. de R. dos T. em Trapiches e Café         02 03 04 01 
Centro Cosmopolita         04 01 01  
Centro dos Chaffeurs         01    
U. dos O. Estivadores         02 02 02  
U. Geral dos Pintores         04 08 01  
U. dos Foguistas          01  01  
Sociedade U. dos Foguistas          01   
F. Operária          01 05 06  
F.O. do RJ         01 01   
Confederação O. Brasileira         , 02 03  
Círculo dos O. da União         01 02   
A.de R. dos Cocheiros, C. e C. Anexas         01 01 01  
S. de Pedreiros e Estucadores          02 03 01 01 
U. dos T. e O. da Limpeza Públ. e Part.         01 03 02 01 
U. dos Tamanqueiros         01 03 01  
S. dos O. Vários         01    
Grupo O. de Educação Racional         01    
S. dos Marceneiros e Artes Correlatas         01 02 01  
Federação das Artes Gráficas         01 01   
S. dos Sapateiros         02    
C.O. da União         01 01 01  
U. dos Alfaiates          02 01  
C.O. Marmoristas          03 01  
A. de Marinheiros e Remadores          03   
Círculo O. Fluminense          01   
U. P. dos Catraeiros          01   
C.B. dos Pintores H. a V.M.          01   

 Fonte: Correio da Manhã, 1912.
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Continuação do Quadro 20 – “Movimento Operário” – 1912 
 

Sindicato/Associações J F M A M J J A S O N D 
S. dos Carpinteiros          03   

C.B. dos O. Municipais          02   
Confederação O.          01 01 01 

U. P. dos Vendedores Ambulantes          02   
S. dos Pedreiros          01   

S. dos O. dos Correios          01   
C.I. de Conferentes de Estiva          02 01  

A.O. Independente          03   
S. dos Serv. De Pedreiros e Estucad.          02   

. Condutores e Motorneiros27         01    
C.de Maquinistas dos EB         01    

F. dos T. dos T. Marítimos          01   
Fonte: Correio da Manhã, 1912. 
 
Quadro 21– “Movimento Operário” 1913      

 
Sindicato/Associações J F M A M J J A S O N D 

Centro I.  de Confer. em Estiva 01  02     01  01   
Associação O. Independente 01            
U.O.Estivadores 02  04  02 01   01    
F. das Artes Gráficas 01 01   01        
S. dos O. Vários 01        01 01   
U. dos Alfaiates 02     01 03  02 01 01  
S. dos Sapateiros 01  02  01 01  02 01   01 
Confederação O. Brasileira 02          01  
  S. dos E. das Pedreiras 01  01    01 01 01  01  
Círculo dos O. da União 01 01 02  02 01 02 08 01  03 01 
C.dos E. em Ferrovias 01     01  04 02  01 01 
A.de R. dos Cocheiros, C. C. A 01  01  01 01 02 02 01   01 
S. P. dos Barbeiros e Cabeleireiros 01            
A. de Marinheiros e Remadores   01          
S. dos Marceneiros e Artes Correlatas   01  01 02       
Sociedade U. dos Foguistas   01 02 01 03 02 01 03 02 02 03 
U. dos Pedreiros da Limp. Pública e Part.   01          
S. de R. dos T. em Trapiches e Café   01          
S. dos Carpinteiros    01    02 02 02 01  
C.O. Fluminense     02        
S. Gráfico     02        
F. Operária     01    02  01  
S.O. Suburbano     01        
S. dos Pedreiros e Serventes     01        
S. Gráfico     02        
F. Operária     01    02  01  
S.O. Suburbano     01        
S. dos Pedreiros e Serventes     01        
U. G. dos Pintores      01  03  03   
S. dos O. Caldeireiros de Ferro       01 02     
S. O. dos Ajust. e Torneiros Mecânicos             
S. dos O. em Ladrilhos e Mosaicos       01 01 01 02   
C. Condutores e Motorneiros        01     

 
                                                             
27 Alguns sindicatos se organizaram após setembro de 1913. 
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             Continuação do Quadro 21, Correio da Manhã, 1913 
 

Sindicato/Associações J F M A M J J A S O N D 
S. dos Estucadores        01     
F.O. Brasileira        03     
S. dos O.I. Elétrica          01   
C.O. de Auxílio Mútuos          01   
S.O. Panificadores          01   
Liga F. dos E. em Padaria do RJ          03   
S. dos O. Funileiros e B. Hidráulicos          01   
Reunião dos E. Tamanqueiros             
S. dos O. em Fábrica de Tecidos          02   
L.F. dos E. em Padaria          01 02  
L. do O. do D.F.           01  
U. P. do Comércio Volante           01  

Fonte: Correio da Manhã, 1913. 
 
Quadro 22 – “Movimento Operário” -1914 

 

Sindicato/Associações J F M A M J J A S O N 
Círculo Operário da União            
Centro dos Empregados em Ferrovias     01       
Centro Cosmopolita 01 01  01   03     
C.O. da União  01  01   01 03    
Centro I.  de Confer. em Estiva    01   01 01    
Associação O. Independente  01  02 01       
U. dos Estivadores            
F. das Artes Gráficas     01       
S. dos O. Vários            
U. dos Alfaiates 03    03  02     
U. dos O. Estivadores        03 02   
S. dos Sapateiros  01  01    01 01 01  
Conf. O. Brasileira 02 03  01        
S. dos E. das Pedreiras            
Círculo dos O. da União            
C. dos E. em Ferrovias 01 01  01  01      
A.de R. dos Cocheiros, C. C.A.    04        
S. P. dos Barbeiros e Cab.    01        
A. de Marinheiros e Remadores          01  
C.I. de Conferentes de Estiva            
S. dos Marceneiros Artes Cor.    01        
Sociedade U. dos Foguistas          03  
U. dos Pedreiros da Limp. Pública e Part.            
S. de R. dos T. em Trap.. e Café            
S. dos Carpinteiros            
C.O. Fluminense            
S.O. Suburbano            
S. dos Pedreiros e Serventes 04 01          
U. G. dos Pintores  01          
U. dos Tecelões            
S. dos O. Caldeireiros de Ferro            
S. O. dos Ajust..eTorn. Mec.            
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Continuação do Quadro 22, Correio da Manhã, 1914. 

Sindicato/Associações J F M A M J J A S O N 
S. dos O. em Ladrilhos e Mos. 04           
C. Cond. e Motorneiros            
C. dos O. Marmoristas            
C. Brasileira do Trabalho       01     
U. O. do Engenho de Dentro        01    
Liga F. dos E. em Padaria do RJ            
União O. do Engenho de Dentro            
F. dos O. em Calçados         01   

Fonte: Correio da Manhã, 1914. 

 

O quadro 22, no mês de novembro, não apresentou nenhuma publicação, pois era o último 

mês do governo de Hermes da Fonseca, terminando este, praticamente sem aparecer 

publicamente ou manifestar suas decisões políticas. 

Observa-se nitidamente o rareamento das publicações na coluna naquele momento, não 

significava, portanto, que a mobilização dos sindicatos28, ligas e sociedades fossem cessar, 

apesar do momento repressor aos sindicatos revolucionários. 

Samis (2002,p,83) explicou em parte, essa redução do número de chamadas no Correio 

da Manhã para a organização, união e mobilização do operariado: 

Não havia, na cultura representativa da sociedade brasileira, familiaridade 
com as práticas mais abertas no reconhecimento de suas demandas e 
necessidades. O interlocutor-reivindicador era, por assim dizer, um inimigo 
do Estado, pois recusava-se a obedecer os mandamentos sedimentados por 
antigas práticas (SAMIS,p.83). 
 

E o historiador segue nos esclarecendo sobre os espaços libertários e os enfrentamentos 

com o Estado, representado na figura de Hermes da Fonseca: 

[...]os decretos de deportação e os sucessivos estados de sítio pilhavam os 
organismos revolucionários de suas forças mais fundamentais. Os espaços 
libertários de organização e fomento de informações, a COB e o jornal A Voz 
do Trabalhador, não cessaram de estimular a mobilização contra os episódios 
protagonizados pelo governo através das referidas sanções (SAMIS,p.83). 
 

Alexandre Samis (2002), dedicou-se aos anos 20 do século XX, e pode em sua pesquisa 

analisar os vários atentados contra as padarias registrados no mesmo jornal Correio da Manhã, 

uma das fontes históricas utilizadas por este TCC.  

                                                             
28Nos quadros de número 16 a 22 foram listadas as publicações nos jornais para a chamada a comparecer em 
assembleias, filiação, participação em meeting e outros temas. Nessas listagens aparecem sindicatos e associações 
ligados tanto ao sindicalismo revolucionário quanto ao reformador. 
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Dentre alguns desses artigos, pode-se destacar “Os que querem ‘convencer’ com a 

dinamite”, pois apresentava o posicionamento do periódico contra o que chamava de 

“anarquismo dinamiteiro”.  

O governo nos anos vinte produziu o decreto 4269/1921 de repressão e perseguição aos 

anarquistas e o subtítulo deste decreto trazia o objetivo do decreto: “Regula a Repressão do 

Anarquismo”. Tal decreto foi construído visando evitar novos embates, levantes e greves 

operárias. 

Segundo Samis (2002, p.85) esta “lei foi usada contra outras forças ou segmentos sociais 

que encenaram, na medida de seus interesses, uma oposição mais clara ao bloco de poder 

vigente”.
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Considerações Finais 

 

A proposta de produzir uma aula de História, inserida no projeto político pedagógico do 

Colégio Pedro II, levando em conta as teorias e práticas apresentadas neste curso de 

Especialização em Ensino de História, visou prover  no professor o desejo de levar o aluno à 

compreensão do lugar que ocupa na sociedade; bem como os processos de construção das 

diferentes sociedades em diferentes tempos; desenvolver a consciência coletiva de sua 

responsabilidade naquela que projetará com os valores que abraçar, com a cultura que produzire 

com as escolhas que fará em grupo. 

Nessa perspectiva, escolhi a aplicabilidade do conceito de auto instituição de Cornelius 

Castoriadis para analisar a iniciativa dos trabalhadores apresentada na imprensa, até bem pouco 

tempo registrada pela historiografia, como momento de inércia dos trabalhadores.  

O conceito de auto instituição desconstrói esta visão e indica um novo caminho de análise 

para acompanhar os movimentos sociais, principalmente, os surgidos no início do século XX, 

anteriores a 1917, no Brasil. 

Considero que as atividades propostas para trabalhar este conceito até então pouco 

explorado promovam reflexões, aprimoramentos e, se colocados em prática alcancem as 

competências as quais propus cumprir.
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