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RESUMO 

 Esta monografia trata sobre o processo de formação da classe trabalhadora no 

Brasil, tendo como foco os trabalhadores urbanos fabris. Além de uma análise da 

formação do movimento operário focando a primeira tentativa de organização sindical 

nacional, a Confederação Operária Brasileira (COB), elegi um estudo do cotidiano dos 

populares da Primeira República no país. Para isso, realizei uma análise das matérias 

publicadas no COB através do seu jornal A Voz do Trabalhador, que expõe o 

enfrentamento ideológico nas páginas do folhetim. 

Palavras-chave: Primeira República, Movimento Operário, Sindicalismo 

Revolucionário, A Voz do Trabalhador. 
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RESUMEN 

Esta monografía trata el proceso de formación de la clase trabajadora en Brasil, centrado 

en los trabajadores de fábrica urbana. Además de un análisis de la formación del 

movimiento obrero, centrándose en el primer intento a nivel nacional la organización 

sindical, la Confederación de Trabajadores de Brasil (COB), elegí un estudio popular de 

la vida de la Primera República en el país. Para esto, se realizó un análisis de los 

artículos publicados en el BOC a través de su periódico La Voz de los Trabajadores, que 

expone a la confrontación ideológica en las páginas de la serie. 

Palabras clave: Primera República, movimiento obrero, el sindicalismo revolucionario, 

A Voz do Trabalhador. 
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INTRODUÇÃO 

“No reino das fábulas todos os jardins são maravilhosos, todos os palácios 

encantados, são guardados por dragões ferozes. O Dragão que está à porta 

do palácio da anarquia nada tem de terrível: é apenas uma palavra.” Elisée 

Reclus
1
 

 Analiso nesta monografia o período da Primeira República no Brasil  tratando do 

mundo do trabalho, das lutas reivindicativas dos operários, do cotidiano dos 

trabalhadores,  com ênfase nas duas primeiras décadas do século XX, a  partir da análise 

do movimento operário, mais especificamente da Confederação Operária 

Brasileira(COB). Trago o estudo da tática de militância do Sindicalismo 

Revolucionário, que,  apesar de ter sido aceita por vários países do mundo, apresentou 

no Brasil uma forma específica de diálogo com o sua base.  

Trazido da Europa pelos imigrantes que aqui vieram trabalhar, o sindicalismo 

revolucionário encontrou neste país recém saído da escravidão legal a demanda de se 

fazer uma consciência entre os obreiros do processo de luta de classes no Brasil, tendo 

por objetivo a aproximação entre os trabalhadores a fim de construir uma  frente aos 

inimigos de classe. 

 Considero que seja uma proposta que contribui com as análises sobre a formação 

da classe trabalhadora no Brasil. O estudo da tática militante do sindicalismo 

revolucionário busca entender de que modo as mobilizações operárias ajudaram na 

formação da classe trabalhadora no Brasil. Minha perspectiva é que esta consciência de 

classe aconteceu em um sentido muito maior que o meramente econômico, como nas 

dificuldades comuns vividas pelos operários, nas suas relações de solidariedade e 

conflitos. 

 Tomei a cidade do Rio de Janeiro como foco principal da análise. Esta escolha 

foi feita  em razão da sede da COB (Confederação Operária Brasileira ) e da redação do 

seu  jornal se situar na então Capital Federal. Além disso, esta cidade foi no período o 

principal modelo de modernização para o país. Segundo Gomes (1988. P.27) a cidade 

do Rio de Janeiro era “um microcosmo muito especial, dada a sua situação de capital 

federal e de maior cidade do país” apresentando uma “menor dependência da estrutura 

agrária e pela facilidade de acesso à mobilidade social de uma grande cidade”, sendo 

um centro irradiador das medidas do governo ao implementar tipos de modernização. 

                                                 
1
 Jornal A Voz do Trabalhador, numero 24,  01/02/1913. 
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No primeiro capítulo abordo a conjuntura social e política na Primeira 

República. Trato do processo de modernização urbana como parte das estratégias das 

classes dominantes para modificar as relações de trabalho e as formas de produzir no 

país naquele momento. Durante o primeiro capítulo esmiucei as medidas da 

administração pública para implantar um projeto modernizador no Brasil: as reformas, a 

repressão policial no trabalho e nos costumes são retratadas de modo a perceber como 

estas medidas tiveram o intuito de serem levadas aos outros lugares do Brasil na busaca 

de criar condições necessária para a produção fabril. Nesta parte, trato a forma como os 

populares passavam a sofrer com a modernização, expondo modos de militância que, 

formando uma consciência de classe embrionária, ajudariam a implantar os sindicatos 

de resistência propostos pela COB. 

 No segundo capítulo abordo a formação do movimento operário no Brasil 

entendendo o processo histórico anterior à realização dos sindicatos de resistência como 

evidencias de revolta e nascimento de utopias no país. Trago este estudo sem a 

pretensão de visualisar o movimento operário como uma evolução dos processo 

anteriores de mobilização, mas este como algo derivado destas relações de solidariedade 

e revoltas. 

 Ainda no segundo capítulo há um debate sobre o que foi historicamente e como 

se formou o sindicalismo revolucionário. Analiso como a COB foi fundada a partir 

destas idéias e de que modo o folhetim A Voz do Trabalhador expôs em suas páginas a 

tática militante assumida por estes operários sindicalizados. Analiso o jornal e sua 

produção como parte da luta travada pela COB. Busco perceber a luta entre patrões e 

operários para além do plano físico e econômico, pelas idéias, através das tentativas de 

convencimento do operáriado dos ideais da Confederação e de que modo se produziu 

este discurso operário. Se de um lado os patrões queriam convencer para melhor 

dominar, os obreiros queriam convencer para a emancipação da classe trabalhadora. A 

luta de classes estava sendo levada também para a disputa entre discursos. Nesse 

momento utilizo o jornal para entender como eram criados os discursos dos obreiros 

Utilizei como fonte principal o jornal A Voz do Trabalhador para a análise do 

diálogo entre os operários fabris do período, já que este era o porta voz oficial da COB e 

representava as suas aspirações ideológicas. A fonte usada, o jornal A Voz do 

Trabalhador, traz evidências das demandas dos trabalhadores, de como estes buscavam 

atingir com as suas idéias os operários sindicalizados. Busco ainda através das 
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transcrições dos Congressos Operários feitas por Edgar Rodrigues dar uma maior 

riqueza de informações sobre as aspirações dos operários em luta. 

Por fim, convido o leitor para o estudo da Primeira República no Brasil, do 

movimento operário, da luta, das utopias. Reviver um tempo em que a ação-direta feita 

nas ruas eram travadas nos gritos de guerra, nos discursos, na pólvora e na sabotagem. 

Tempos em que a solidariedade libertária buscava ser mais que a palavra escrita, 

rompendo com a pátria, religião e o Estado, na busca por um mundo de igualdade e de 

liberdade acima de tudo.   
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Capítulo I- O Rio de Janeiro e a modernização urbana. 

 

 

 O Rio de Janeiro no período da Primeira República despontava como o 15° 

maior porto do mundo
2
 . Esta capacidade de escoamento fez a cidade “crescer na 

proporção de mais de um terço o movimento portuário carioca no período de 1888 a 

1906” (SEVCENKO,1988.P.27). Tal atividade portuária, segundo Sevcenko, foi um dos 

fatores que levaram a um aumento crescente das indústrias na cidade.  

Para este autor, o  Rio de Janeiro, a partir do final do século XIX, iniciou um 

processo de industrialização avesso ao modo de produção artesanal existente no período 

anterior. A cidade, na época, buscou desenvolver um novo viés de produção, a 

industrial, fazendo-o em larga escala. Havia a pretensão de inserir o setor produtivo do 

Brasil no capitalismo industrial crescente em todo o mundo. A criação de indústrias 

permitiu a contratação de novos trabalhadores, e “entre os anos 1880 e 1890, ocorreu 

uma “transformação parcial da manufatura em indústria” (MATTOS, 2008 P.51), 

acompanhada da expansão do volume da produção industrial, mas também do declínio 

do artesanato 

Durante este período de expansão produtiva capitaneada pelas industrias  o Rio 

de Janeiro foi também palco de um crescimento populacional progressivo. Esse 

crescimento foi afetado por dois acontecimentos: o “fim”
3
 da escravidão e uma onda 

crescente de imigrações provenientes da Europa.  

O aumento de trabalhadores nas cidades brasileiras levou a crises de moradia e 

também ao desemprego; à falta de saneamento básico e as revoltas populares, em 

decorrência das más condições de vida nas cidades. 

Já em 1906, de acordo com o censo do mesmo ano, a Capital Federal, cidade do 

Rio de Janeiro, abrigava 30% das indústrias de todo o país, só sendo aproximada por 

São Paulo, que reunia 16%. Isso evidencia que a formação do operariado fabril nesta 

                                                 
2
  Para a análise de dados estatísticos sobre a atividade produtiva no Rio de Janeiro do período: (SAMIS, 

2006 ). E (MATTOS,2008) 
3
 Uso entre aspas o termo fim da escravidão por concordar com as afirmações de Marcelo Badaró sobre a 

continuidade de uma forma de escravidão após a abolição. A escravidão após 1888 segundo o autor agora 

se dava de uma nova forma, ou seja as relações de opressões mudavam, mas não os personagens 

envolvidos. Assim como Badaró, alguns jornais do período analisado se assemelham com as idéias do 

autor chegando estes a usarem o termo escravizados livres para definir o trabalhador da época. A idéia de 

não aceitar a abolição no decreto de 1888, não quer dizer que inexistiram modificações sociais. Todavia, 

o uso da idéia de continuidade do regime escravista, como veremos mais adiante, era uma tática para 

romper com as dificuldades de união entre os trabalhadores da época. 
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cidade foi pioneira. Segundo Alexandre Samis (2006), dos 811.443 habitantes de 1906, 

83.243 estavam empregados nas indústrias apontando que  

“em 1906, a classificação ocupacional do Censo revela um 

domínio do subemprego, num quadro em que a distância entre 

mercado formal e informal de trabalho era pouco perceptível. 

Assim, 51,8% da população economicamente ativa era incluída 

nas vagas denominações de “serviços domésticos, jornaleiros e 

outros” (MATTOS, 2008. P.49). 

 Apesar deste predomínio do desemprego e das dificuldades sociais enfrentadas, 

o Rio de Janeiro foi tomado como modelo de sociedade e urbanização para o país 

(SEVCENKO,1983, P.29). Nesse período, se iniciou um debate  no interior  da própria 

classe dominante
4
 acerca da modernização: dos modos de produzir e dos costumes. Tais 

debates levaram a divergências nos projetos da própria burguesia. De um lado, se queria 

a continuidade da estrutura agrária do país; do outro, existia uma parcela da classe 

dominante que apostava numa idéia de padronização do mundo, sob a referência de 

civilidade européia ocidental, na perspectiva de que a cidade se tornaria o pólo da vida 

política e econômica
5
. 

 Esses discursos que defendiam um alinhamento às sociedades urbanas da Europa 

em grande parte estavam vinculados ao financiamento de países como a França e a 

Inglaterra, para o avanço das forças produtivas no país. Estes países financiavam as 

melhorias na estrutura produtiva, porém, tais investimentos seriam à custa de um 

alinhamento aos padrões sociais elaborados por estas nações. Por exemplo, deveriam 

ocorrer mudanças sociais e culturais através de medidas repressivas e reguladoras da 

administração pública( SEVCENKO,1983.P.30). Essas modificações foram desde as 

diferenciações nas construções civis, nos modelos de casas, até a busca por novos 

comportamentos para a população. A cidade, que tinha ainda aspectos e modos de vida 

coloniais, agora, deveria alinhar-se aos novos padrões do capitalismo ocidental.  

 

1.1 As cidades e um novo modelo de urbanização 

 

                                                 
4
 Pretendo expor enquanto Classe Dominante definir toda a classe social que detinha o poder político, 

economico e a possibilidade de convencimento cultural das massas trabalhadoras no período. No caso 

citado refere-se a dois grupos em interesses antagônicos, uma parcela rural e outra urbana industrial. 
5
 Reflito que como conseqüência, a cidade também se tornaria o palco social prioritário para a massa de 

trabalhadores que abrigaria nesse momento. 
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A grandes cidades no Brasil estavam configuradas num estilo de vida colonial. 

Não existiam condições de escoamento para a produção na cidade já que “as ruelas 

estreitas, recurvas e em declives, típicas de uma cidade colonial, dificultavam a 

conexão entre o terminal portuário, os troncos ferroviários e a rede de  

estabelecimentos de atacado e varejo na cidade” (SEVCENKO, 1983. P.26). e mudar 

essa estrutura  significou o alargamento de ruas, e toda uma política de “modernização” 

nas cidades do período. Contudo, este historiador argumenta que a modernização visada 

não se restringia apenas ao escoamento e modificações do modo de produção, mas à 

defesa do projeto de sociedade almejado. Um exemplo disso foi o alargamento das ruas 

que serviam também para impedir a construção de barricadas, que eram formas de 

insubordinação popular recorrentes feitas em momentos de conflitos, acumulando 

materiais nas ruas e impedindo o trânsito
6
 (SAMIS, 2006). O alargamento das ruas 

também visou minar as possibilidades de resistência do povo trabalhador.  

 SEVCENKO (1983) argumenta que neste contexto, no Rio de Janeiro, a 

densidade urbana era cada vez maior. O valor dos aluguéis de casas no centro a partir do 

crescimento da cidade aumentou levando muitos a optarem pelos subúrbios como forma 

de conseguir moradias a preços menores, pois o centro, nesse momento, estava sendo 

“varrido” pela onda de demolições. O alargamento das ruas e as modificações 

estruturais na cidade desalojaram várias pessoas, deslocando-as para novos pontos da 

urbe. 

A ida à periferia das cidades levou os trabalhadores a terem um novo tipo de 

preocupação: o transporte. Como as moradias se tornaram cada vez mais distantes do 

centro, os trabalhadores e trabalhadoras para se locomoverem precisavam do transporte 

coletivo, os bondes, pois não tinham veiculo particular. Mas este transporte público 

tinha um custo também elevado, o que agravou as dificuldades de sobrevivência na 

cidade  

“numa época em que os bondes que ligavam o Centro às 

regiões mais próximas eram muito caros para a maioria dos 

trabalhadores e o transporte de passageiros em trens para os 

subúrbios mais distantes era ainda mais precário”(MATTOS, 

2008. P.63).  

                                                 
6
 Fatos históricos de revoltas populares como a Comuna de Paris de 1871 foram marcados pela prática 

das Barricadas, que não só dava visibilidade ao povo em armas contra o governo, mas tambem dificultava 

a repressão militar aos rebeldes. 
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Historiadores que trataram destas evidências no Rio de Janeiro apontaram que as 

derrubadas de casas no centro para o alargamento das ruas foram feitas com a desculpa 

de demolições por causa de problemas de saúde pública (SEVCENKO, 1983.P.57) e 

(CHALHOUB, 1986). E que a derrubada das casas com vistas à modernização urbana 

também foi bancada pela especulação imobiliária que visava fazer do centro um espaço 

de lucro, permitindo apenas aos mais ricos o privilégio de morar neste local.  

Naquele momento, a administração pública exigiu que no centro ficassem 

apenas habitações que estivessem em certos padrões imobiliários e estéticos. O governo, 

segundo SEVCENKO(1983), assumia que para romper com a estrutura colonial era 

também necessário acabar com o aspecto colonial da cidade. Isso intensificou as idas às 

periferias, já que a maioria dos trabalhadores não tinham condições de se adequar esse 

padrão. 

“Naquele período das reformas da primeira década do século, a 

saúde pública foi responsável pelo fechamento de 600 

habitações coletivas, desalojando 13 mil pessoas, e a 

municipalidade demoliu 70 casas, que abrigavam mais de mil 

moradias” (MATTOS,2008).  

Aqueles que não se renderam às medidas da administração pública e se 

recusaram a sair do centro sobreviviam em habitações coletivas como cortiços, 

estalagens ou casas de cômodo. As habitações coletivas representavam apenas 3,96% 

dos prédios da cidade, porém abrigavam 11,72% da população
7
. Os aspectos desses 

ambientes podem ser vistos no livro de literatura do período imediatamente anterior, “O 

cortiço”, de Aluísio Azevedo, no qual o autor descreveu de modo bastante rico de 

detalhes, as dificuldades de vida nesses locais, nos quais a  repressão policial era uma 

constante para os trabalhadores que insistiam em morar no centro da cidade:  

“era preciso pois findar com a imagem da cidade insalubre e 

insegura, com uma enorme população de gente rude plantada 

bem no seu âmago, vivendo no maior desconforto, imundice, 

promiscuidade e pronta para armar em barricadas as vielas 

estreitas do centro ao som do primeiro grito de 

motim”(SEVCENKO, 1983. P.29)  

                                                 
7
  Para dados sobre as condições nas habitações da cidade do Rio de Janeiro da Primeira República:( 

MATTOS, 2008) 
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 Este autor evidencia que além de ter interesse em acabar com o aspecto colonial 

da cidade, o que se pretendia também era combater os denominados “elementos de 

subversão”. As más condições das habitações poderiam levar a motins populares 

gerados pela insatisfação do povo. Tais revoltas, com o acirramento do autoritarismo da 

administração pública, se tornaram cada vez mais freqüentes. As dificuldades nas 

condições da vida no período, bem como as novas relações feitas entre os populares do 

centro e da periferia, passavam a formar tipos de vivências que seriam os indicadores da 

formação de projetos (MATTOS, 2008) que diferiam bastante dos da classe dominante 

no poder. Nesse momento, os trabalhadores, vivendo um mínimo de semelhanças nos 

seus modos de vida, passavam a se relacionar entre si e identificar no cotidiano popular 

algumas possibilidades de insubordinação à autoritária administração pública. Um 

exemplo de insatisfação popular do período foi a Revolta do Selo (1898), quando se 

fizeram vários motins em decorrência dos altos impostos implementados aos bondes 

que transportavam os trabalhadores para os seus locais de trabalho. Esta revolta ocorrida 

na cidade do Rio de Janeiro, então Capital Federal, ocorreu apenas 10 anos após o fim 

da escravidão legal no país, o que demonstra o processo contínuo de revoltas nas urbes. 

 

 1.2 Os costumes populares e sua repressão: A Vadiagem, a boemia e o 

desemprego 

 

 

 No decorrer dos processos de modernização implementados na Primeira 

República no Brasil, a repressão aos costumes populares, e as tentativas forçadas de 

conseguir um modo de vida tipicamente europeu foram evidentes. De acordo com 

Nicolau Sevcenko, a modernização no Brasil seguiu quatro princípios que faziam a 

tentativa de “afrancesamento” da cidade. Um desses princípios já foi abordado: o 

crescimento urbano. Segundo o autor os quatro princípios eram:  

“A condenação dos hábitos e costumes ligados pela memória à 

sociedade dominante; a negação de todo e qualquer elemento 

de cultura popular que pudesse macular a imagem civilizada da 

sociedade dominante; uma política rigorosa de expulsão dos 

grupos populares da área central da cidade, que era 

praticamente isolada para o desfrute exclusivo das camadas 
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aburguesadas; e um cosmopolitismo agressivo, profundamente 

identificado com a vida parisiense” (SEVCENKO, 1983.P.30) 

 Interpreto que a condenação a elementos populares na cultura da época esteve 

ligada à perspectiva de uma nova formação ideológica e produtiva para o país. O que a 

classe dominante, com seu projeto modernizador, esperava nesse  momento era romper 

com “atrasos” coloniais a fim de se inserir numa nova dinâmica produtiva espelhada na 

experiência do capitalismo ocidental.(GOMES, 1988) 

 Ideais como o patriotismo e de Nação entusiasmavam os jornais da época, que 

buscaram os levar aos trabalhadores. O que se queria com os novos discursos era acabar 

com os elementos considerados improdutivos da sociedade e que não se alinhavam aos 

padrões de vida a que os queriam forçar. Nesse momento, a vadiagem, o desemprego e 

o violão foram combatidos como uma questão policial. Devia-se eliminar as “atos 

delituosos”
8
. ( Chalhoub, que voce cita, chama a atençaõ para o termo de época, Classes 

perigosas, recorrente nos jornais e no mundo juridico, apropriado da Inglaterra)  

 O culto ao trabalho, que já era uma proposta usada durante o império, se tornou 

uma prática recorrente nos discursos editoriais e artigos de jornais burgueses burguesa 

da época. A idéia era valorizar o trabalho, para que esse não só desse dignidade ao 

trabalhador, mas pudesse ajudar na soberania nacional. Com esse discurso, a 

administração pública empregou a força policial no combate aos elementos que não 

concordavam com tais idéias. 

 Porém a vadiagem no período era evidente. Esta prática era feita pelos novos 

trabalhadores saídos do regime escravista, mas também por uma parte letrada da 

sociedade (escritores como Lima Barreto, Casimiro de Abreu, etc.). A boemia e a 

vadiagem eram recorrentes, e foram combatidas com as próprias mudanças estruturais 

da cidade, no processo de aburguesamento do centro; com o fim das “pensões, 

restaurantes e confeitarias baratas, acabou a infra-estrutura que a sustinha” 

(SEVCENKO,1983.P.32). Esses grupos de pessoas que destoavam dos projetos de 

civilidade burguesa foram duramente reprimidos nas ruas da então Capital Federal. A 

polícia efetuou o seu papel de impor a ordem burguesa a partir de prisões e na repressão 

às ruas.  

 Para dar um de repressao às camadas populares; a  capoeira no período passou a 

ser vista como caso de polícia. Aqueles que ousassem pratica-la nas ruas eram vítimas 

                                                 
8
 Uso o termo “atos delituosos” identificando uma forma de adjetivação feita pela classe dominante, 

entendendo assim o “delito” como tudo que venha de encontro ou não se adapte aos padrões impostos.  
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de ações policiais que estavam resguardadas nas leis de repressão do período. O 

processo de resistência para dar continuidade à cultura da capoeira foi tão forte que os 

próprios capoeiristas passavam a assumir o termo vadiagem. Em diversas ladainhas, a 

roda de capoeira foi chamada de roda de vadiagem. Esta, para quem analisasse de fora, 

poderia ser vista como uma forma de acomodação aos termos empregados pela elite, 

todavia para os capoeiras era um modo de não ter vergonha da cultura que mantinham 

viva.
9
(ABIB, 2004)  Além disso, por não se alinharem às ordens da administração 

pública ocorerram vários enfrentamentos entre capoeiristas e a força policial 

A vadiagem, como eram chamadas as práticas daqueles que se recusavam a um 

modo de vida e trabalho impostas nos projetos da época, ou que não achavam lugar na 

produção, foi duramente reprimida “daí a imprensa incitar a perseguição policial 

contra o seresteiro em particular e o violão em geral”(SEVCENKO, 1983.P.33). O teor 

desta repressão demonstra o nível de abominação ao elemento popular na sociedade da 

época. Os jornais de defesa dos interesses da classe dominante e de suas visões de 

mundo se propuseram a ser veículos de formação pública, fazendo a promoção dos 

ideais modernizadores da época. Estes meios de comunicação burgueses, do período, 

tiveram a finalidade de justificar para a própria sociedade a “necessidade” da repressão 

empregada contra ela. 

Os jornais alinhados aos projetos da classe dominante propunham que as novas 

relações sociais fossem “mediadas quase exclusivamente pelos padrões econômicos e 

mercantis, compatíveis com a nova ordem da sociedade”(SEVCENKO,1983.P.39). 

Para Sidney Chalhoub(1986; P.208) tentou-se “impingir aos populares a camisa de 

força dos padrões de comportamento da classe dominante”(CHALHOUB,   P.208). 

A bibliografia trabalhada informa que devido ao alto crescimento populacional 

do período, o Rio de Janeiro apresentava um índice bastante elevado de desemprego. 

Isto porque as formas de transição do trabalho escravizado para o trabalho livre, unido à 

constante imigração européia, criou uma quantidade enorme de trabalhadores 

desempregados. Estes trabalhadores desempregados passavam aos olhos da 

administração pública como improdutivos para o sistema econômico. Como meio de 

disciplinarização, foram criminalizados com o argumento de que se eram improdutivos 

para a sociedade, deviam ser hostilizados. Em discurso sobre a sociedade da época 

                                                 
9
 Esta afirmação é derivada dos conhecimentos transferidos oralmente por mestres de capoeiras. Estes, 

resgatando os conhecimentos passados reafirmam o termo pejorativo dado pela elite assumindo o  
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Olavo Bilac, poeta parnasiano e expressão do burguês letrado, apesar da sua inclinação 

ideológica de alinhamento à ideologia da classe dominante expôs:  

“Mas a polícia é feroz: a lei manda considerar vagabundo todo 

e qualquer individuo que não tem domicílio certo, e não quer 

saber se esse individuo tem ou não tem a probabilidade de 

arranjar qualquer domicílio”
10

. 

Considero que o argumento de que os trabalhadores desempregados eram 

improdutivos  se baseava na idéia de que  parte dos setores populares não geravam lucro 

para a classe dominante. A burguesia do período visava considerar cidadão apenas 

aqueles que podiam produzir, e em estado de submissão. Qualquer elemento que se 

diferenciasse dos padrões construídos por eles, nesse momento deviam ser vistos como: 

sujos, imprestáveis e indignos à vida social.  

 

 

1.3  Resistência popular e restrições burguesas. 

 

 

Os historiadores que vimos trabalhando na bibliografia, especialmente Sevcenko 

e Chalhoub, indicam que uma nova forma de repressão empregada pela classe 

dominante contra o povo foi a restrição às manifestações populares. Estas restrições 

visavam tirar a característica de “populacho” dessas manifestações a fim de “civilizá-

las”  

“afinal a luta contra a “canturrice”, a “doença”, o “atraso” e 

a “preguiça” era também uma luta contra as trevas e a 

“ignorância”; tratava-se da definitiva implantação do 

progresso e da civilização” (SEVCENKO,1983). 

A perseguição as manifestações populares se estendeu a restrições e proibições 

de festas típicas. A busca por valores europeus não podia conviver com a continuidade 

de aspectos que lembrassem o “atraso” colonial. A administração pública reconhecia 

como natural a proibição de festas como as de “Judas e do Bumba-meu-boi, os 

cercamentos contra a festa da Glória e o combate policial a todas as formas de 
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  Olavo Bilac, apud SEVENCKO ( 1983. P59) 
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religiosidade popular: líderes messiânicos, curandeiros, feiticeiros, etc...” 

(SEVCENKO,1983. P.33). 

Outra festa popular combatida foi o carnaval. Para as autoridades do período, o 

carnaval devia seguir o padrão das festas ocorridas na Europa, onde se “transbordasse” a 

“civilidade” e o “progresso”. Os arautos da civilização, nos jornais e nos gabinetes da 

administração pública, emitiam discursos nos quais proclamavam sua ojeriza às várias 

manifestações populares: os batuques, os jogos de azar, as fantasias e os entrudos. A 

figura do índio, tão louvada no Império, agora deveria sair das ruas para dar lugar às 

imagens que lembrassem a Europa “as autoridades não demoraram a impor severas 

restrições às fantasias, principalmente a dos índios, e ao comportamento dos foliões, 

principalmente dos cordões”.(SEVCENKO,1983. P.34) 

Este historiador indica que a fim de reprimir os costumes, e fazer um modelo de 

civilidade próprio da modernidade burguesa, foram implementadas algumas medidas  

até para o modo de se vestir nas cidades. Aos transeuntes foram impostas vestimentas 

“adequadas” para transitar pela urbe. Foram criadas leis que definiam qual o modelo 

básico de roupa que deveria ser seguido, como a lei de obrigatoriedade do uso do paletó 

para todas as pessoas, sem distinção, 

“O objetivo do regulamento era por “termo à vergonha e à 

imundice injustificáveis dos em manga-de-camisa descalços na 

cidade (...) um cidadão, para assombro dos mais céticos, 

chegou a ser preso “pelo crime de andar sem colarinho” 

(SEVCENKO,1983).  

Junto à modernidade vieram novos padrões morais para a sociedade que se 

queria construir. Além disso, por trás das “recriminações, está o anseio de reservar a 

porção mais central da cidade (...)para a concorrência elegante e chic” 

(SEVCENKO,1983), diga-se, burguesa. 

 

 

1.3.1 A saúde, a carestia da vida e as revoltas populares 

 

 

O crescimento populacional sofrido pela Capital Federal criou novas 

dificuldades para a vida no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. O país, que vivia o 
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processo de imigração e transformação na sua estrutura de trabalho, sofria das más 

condições sanitárias nas cidades. A estrutura das cidades do período não suportou a 

quantidade de pessoas que nelas viviam. Epidemias sofridas pela população, a carestia 

da vida e a repressão policial foram motivos para várias sublevações populares. Os 

problemas nas condições de vida dos trabalhadores eram tão graves que segundo o 

médico carioca Raul Sá Pinto, em 1907: “O operário, nas suas atuais condições de 

vida, dizemos e havemos de repetir, não morre naturalmente: é assassinado aos 

poucos” apudFILHO (1980.P18). 

Insubordinações populares em torno da vida no Rio de Janeiro se tornavam  

recorrentes. O povo trabalhador, de acordo com Mattos (2008, P.190), cada vez mais 

avesso às imposições feitas pelo Estado, se revoltava formando laços de solidariedade 

em suas dificuldades de sobrevivência. As revoltas durante um tempo, em sua maior 

parte, apresentavam-se apenas como reivindicações particulares ou de grupos, trazendo 

pouco alcance polítìco à estas. Todavia, a Capital Federal de outrora via surgir, dentro 

da própria estrutura opressiva de produção, movimentações que passaram a incomodar a 

classe dominante em seus jogos de interesses. Os populares, desde finais do século XIX, 

passavam a usar as ruas como espaço legítimo de reivindicação de direitos. O “final”
11

 

da escravidão legal e as novas relações sociais criadas, segundo MATTOS(2008),  

possibilitaram a união das pautas entre os oprimidos do período.  

Sobre o processo de mobilização de populares em torno de pautas unitárias, 

Sevcenko(1983, P.66) afirmou que seria 

 “impossível impedir que o sentimento democrático extravase 

para as classes populares e até para os escravos- os “libertos”- 

que passam a exigir um tratamento em termos de igualdade, 

tornando ainda mais confuso o estabelecimento de distinções e 

a afirmação de uma autoridade por esse caminho” 

Um exemplo bastante interessante de revolta espontânea dos populares foi a 

Revolta do Vintém (1880). O aumento da periferização da cidade, juntamente com a 

alta abusiva dos preços das passagens dos bondes na Capital, levou à um motim popular 

que fez parar toda a cidade. Bondes foram derrubados, trilhos se tornaram barricadas, a 

ação-direta popular se fez presente. Segundo Chalhoub(1986), neste momento da 

                                                 
11

 Utilizo final da escravidão entre aspas reafirmando que a continuidade da escravidão no Brasil se 

perpetuou e se perpetua até os dias de hoje. O Jornal A Voz Trabalhador, do período analisado, relaciona 

os trabalhadores assalariados como escravizados livres, entendendo desse modo que a escravidão 

capitalista se perpetuou, sendo que o que modificou basicamente foram as formas de oprimir. 
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história o povo usou a agitação política direta, que desembocou na onda de protestos 

abolicionistas de 1889. De acordo com o autor, a ida desses populares às ruas a fim de 

tomar à força os seus direitos desembocaria no esboço de método de luta operária dos 

anos seguintes: o sindicalismo revolucionário. Esta revolta não só demonstrou a 

insatisfação do povo diante das dificuldades na vida do período, mas também 

apresentou condições a esses populares de insubmissão, a partir da luta coletiva e pela 

ação-direta, contra autoridades e às ordens instituídas. 

A idéia de ação-direta pretendida por parte dos trabalhadores, durante a Primeira 

República no Brasil, que Edgar Rodrigues (1999) estudou, estava ligada à ojeriza à ação 

parlamentar. Segundo o autor: 

“Quer dizer ação exercida exercida pelos próprios operários, 

pelos interessados. É o trabalhador que se esforça por exercer 

pessoalmente sobre as forças que o dominam a pressão 

necessária para obter o que lhe é devido(...) pode revestir-se de 

aspectos tolerantes e pacíficos ou vigorosos e violentos, isso 

depende das circunstâncias”. Sem se importat portanto com a 

legalidade burguesa prevista no período. 

 

 

Na ação-direta os produtores, os que trabalhavam, tomariam para si a construção 

e definição do novo mundo que queriam. Sem reconhecer intermediário, a ação se daria 

de forma direta sem políticos ou atravessadores para dosarem as ações dos populares. 

Ações como essas eram feitas nas ruas ou nos locais de trabalho, a localização variava 

de acordo com a demanda da pauta.  

Outra revolta ocorrida na Capital Federal foi a Revolta da Vacina em 1904. Esta, 

com maior proporção que a anteriormente citada, de fato deu impulso à consolidação do 

movimento operário no período(LOPES, 2009). A revolta se iniciou devido à imposição 

de um tipo de tratamento contra a varíola, feita pela administração pública. Este 

tratamento consistia na inoculação de pus proveniente das tetas de uma vaca já infectada 

com o vírus nos pacientes. Este método, apesar de eficaz, foi recebido com bastante 

ojeriza por parte da população. Os métodos para se realizar a inoculação eram altamente 

impositivos chegando ao ponto de ter a necessidade do aparato policial para a realização 

do tratamento, obrigando os populares a aceitarem-no. Esse foi o estopim da revolta. 

Para os historiadores que trabalharam as fontes deste fato, durante dias no 

decorrer da Revolta da Vacina os populares criaram espaços de solidariedade no 

enfrentamento à imposição do Estado. O povo, cansado do despotismo sanitário da 
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classe dominante, criou um liga de combate ao método da inoculação. Segundo José 

Murilo de Carvalho essa empreitada criou a liga contra a vacina obrigatória que reuniu 

cerca de dois  mil membros. 

Criaram-se barricadas, motins levantaram bandeiras de liberdade. Esses eram 

alguns dos métodos dos populares. Durante quase uma semana, no Rio de Janeiro, 

houve quem acreditasse que em suas ruas reviveriam a experiência da Comuna de Paris. 

O Centro das Classes Operárias foi um dos principais agitadores dos conflitos(GOMES, 

1988). Isso demonstra cada vez mais a possibilidade dos trabalhadores se organizarem 

em organismos de classe. Os sindicatos de resistência nesses períodos já existiam, o que 

faz da construção da classe operária algo que já vinha sendo gestado, com os 

trabalhadores tomando para si a necessidade de lutar por um bem comum. 

Até então, citamos revoltas em relação à vida pública carioca: Vintém e Vacina. 

Porém, ocorriam nesse período algumas revoltas que remetiam às questões trabalhistas. 

A insalubridade nos trabalhos levava uma parcela bastante grande da população a 

contrair algumas doenças produzidas pelas más condições laborais. 

Segundo Mattos, as fontes que utilizou indicaram que a insalubridade no 

trabalho era evidente. Os trabalhadores eram expostos a vários tipos de opressão nos 

locais de trabalho, que levavam à degradação da sua saúde. Ao fazer vistoria em fábrica 

o Jornal Correio da Manhã, registrou  

“diante dos resultados obtidos pelos exames clínicos efetuados 

nos trabalhadores menores da Imprensa Nacional, verificou no 

início de 1907, que das 46 crianças que ali trabalhavam 15 não 

se achavam tuberculosas”(MATTOS,2008. P. 69) 

Enquanto doença, a tuberculose, devido à falta de condições higiênicas, 

mobilizou os populares para o seu combate pois “os militantes do movimento de 

trabalhadores percebiam claramente que a questão da saúde pública era uma questão 

de classe”(MATTOS,2008. P.70). Segundo o autor, o que as autoridades queriam era 

eliminar a consequência, a tuberculose, mas deixavam de lado as causas, a insalubridade 

no trabalho. 

Por fim, este historiador argumenta que a  busca por melhores condições de vida 

nas ruas e nos trabalhos se tornou motivo de agitação na classe trabalhadora, que 

tomava contorno. Alguns jornais operários foram fundados com vista na agitação da 

classe. Além disso, a união dos trabalhadores do período conseguiu, visibilidade na 
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formação de sindicatos que visavam a resistência à opressão do Estado e da classe 

dominante que o mantinha.  
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Capítulo II-  O Movimento Operário e a formação sindical no Brasil 

“O perigo, para ele (os governantes), consistia no estímulo da inteligência 

humana diante do novo espetáculo da vida, em que no fundo das 

consciências surgiria uma vontade de emancipação” Francisco Ferrer y 

Guardia
12

 

 

O período da Primeira República no Brasil foi marcado por várias disputas 

políticas. Os confrontos entre ideais de sociedade serviram a cada momento como parte 

dos motivos para divergências entre as classes. Se de um lado estavam os trabalhadores 

com suas perspectivas de melhores condições de vida, do outro estava a classe 

dominante com seu projeto de manutenção da estrutura opressiva e exploratória. Entre 

essas classes haviam disputas que dariam os contornos do que viria a ser os embates nas 

fábricas, ruas e utopias. 

Internamente na classe dominante, de acordo com Ângela de Castro Gomes, 

existiam basicamente dois projetos políticos. Um de manutenção da estrutura agrária; 

colonial e outro de desenvolvimento para avanço do modo de produção e reprodução 

social capitalista. O primeiro está ligado à oligarquia rural do país, e o outro à burguesia 

industrial que ascendia socialmente no processo da consolidação repúblicana.  

  Nos primeiros anos do século XX pudemos ver ao longo do primeiro capítulo 

algumas ações que a burguesia utilizou para implantar o seu projeto “modernizador” nas 

cidades. Os periódicos foram um recurso bastante usado pela classe dominante para 

fixar os valores burgueses nos trabalhadores.  

Dentre estes valores, na Primeira República existiu a vontade, por parte da 

burguesia, de valorização do conceito de trabalho como positivo. A pretensão era  

produzir um discurso que convencesse os trabalhadores, fazendo com que a vida social 

fosse regulada através da possibilidade de produção do lucro. Jornais da imprensa 

oficial, ou atrelados à suas ideologias, faziam menções à dignidade do trabalho, já que 

neste momento o Brasil ainda vivia o estigma deste como ligado à escravidão. 

Analisando a resignificação do trabalho físico Ângela de Castro Gomes afirmou:  

“na sociedade imperial o sistema escravista tornara o trabalho 

manual totalmente desmerecido. Sua qualificação era de tal 

ordem que o próprio processo de trabalho surgia como algo 

extremamente simples e bruto: como coisa capaz de ser 
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 Jornal A Voz do Trabalhador, numero 25,  15/02/1913. 
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executada por “peças” ou animais. O ato de trabalhar era 

realizado como uma imposição da dominação (aos escravos) ou 

da penúria (os brancos pobres). Além disso, não havia a menor 

vinculação entre o trabalho e a obtenção de meios para uma 

vida melhor. Não se trabalhava para ganhar a vida, mas 

literalmente para não morrer ou ser morto. Por isso, o estímulo 

ao trabalho só podia ser a repressão. A liberdade, mesmo sem 

riqueza, envolvia a possibilidade de não trabalhar” (GOMES, 

1988. P.45)  

Do outro lado da trincheira da luta de classes estavam os trabalhadores 

militantes, que também tinham a perspectiva de valorização do trabalho manual, físico 

ou braçal. Para estes, a valorização do trabalho era um recurso imprescindível para a 

formação da solidariedade entre trabalhadores, necessária para a consolidação da classe 

operária no Brasil. Além disso, estes trabalhadores pretendiam romper com a idéia de 

fim da escravidão com a simples Abolição formal de 13 de Maio de 1888, percebendo 

dentro da própria estrutura capitalista a lógica escravista. Nesse caso, os trabalhadores 

do período, segundo (Mattos,2008), chamavam o regime do assalariamento como a 

produção de “escravizados livres”. Livres por que legalmente os operários não tinham 

donos, mas escravizados devido aos maus tratos laborais, desde a demasiada jornada de 

trabalho até a insalubridade e doenças que sofriam os obreiros. Jornal operário da época, 

“A Voz do Trabalhador”, fazia a pergunta e a respondia aos trabalhadores: “Por acaso 

viemos ao mundo para sermos piores que escravos, para produzirmos só para o 

patrão? Não!”
13

  

 

2.1Revoltas e continuidades no período no inicio do século XX 

 

Como tática de rompimento com a estrutura opressiva da sociedade os 

trabalhadores que se  empenhavam na militância social, foram solidificando as suas 

estruturas organizativas desde meados do século XIX. Num primeiro momento, o que se 

viu no país, ainda no período da escravidão, foi a agremiação de pessoas em torno da 

luta por alforrias e posteriormente pela Abolição. Haviam instituições e práticas 

mutualistas e assistenciais em todo o Brasil (MATTOS,2008). O trabalhador que caísse 
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 Jornal A Voz do Trabalhador, numero 19, 30/10/1909. 
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na desgraça de ficar doente era esquecido pelo seu patrão que logo arranjava outro para 

o seu posto, por isso a necessidade do socorro mútuo. A “ajuda mútua” na solidariedade 

a companheiros desempregados ou que tivessem adquirido alguma doença era bastante 

comum.  

 Sobre as condições de trabalho no inicio do século XX, Rodrigues analisou que 

na época os(as) trabalhadores(as) estavam:  

“sem horário de trabalho, sem direito a descanso semanal, sem 

seguro nem assistência nos acidentes de trabalho, sem férias, 

sem aposentadoria por incapacidade física e por velhice, sem 

garantias de tempo de serviço, sem higiene, de nenhuma espécie 

nas fábricas e oficinas, sem nenhum respeito dos mestres e 

patrões pela pessoa dos operários e 

operárias”(RODRIGUES,1979. P.14) 

Até o penúltimo quarto do Império as organizações que tinham a perspectiva do 

socorro mútuo eram organizadas em irmandades ou associações de trabalhadores. Estes, 

tinham em suas pautas algumas melhorias nas suas condições de vida, e, no caso de 

terem sócios ou irmãos escravizados, da conquista de recursos para a compra de 

alforrias de companheiros. Para esses trabalhadores, a sociedade não se fragmentava em 

classes sociais como almejariam os sindicatos de resistência. As irmandades e 

corporações de mútuo apoio, ou organismos atrelados à administração pública não 

buscavam o rompimento com o sistema capitalista, mas exerciam a caridade e 

amenizavam as angústias que viviam os trabalhadores (MATTOS, 2008)  

Essas formas de organização possibilitaram, desde um período embrionário do 

movimento dos trabalhadores contemporâneo, fazer com que a solidariedade entre os 

membros se transformasse num processo de formação de uma consciência de classe. Os 

trabalhadores primeiramente se reconheceriam explorados junto à seus companheiros, 

para logo após identificar quais eram os seus opressores.  

No periodo que trato, para os militantes dos sindicatos de resistência
14

 a 

militância  sindical tinha o objetivo de acirrar as divergências entre os trabalhadores e os 

burgueses. Estes  trabalhadores viram na organização sindical a possibilidade de 

acumular politicamente para o rompimento com a estrutura capitalista. Este acúmulo 
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  Sindicatos que estivessem prioritariamente discutindo as pautas econômicas a fim de acumulá-las para 

a luta política. Segundo Malatesta, ícone do movimento operário do período, o sindicato seria a célula da 

sociedade auto-gestionária. 
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político pode ser entendido como a consolidação da solidariedade de classe entre os 

trabalhadores; a possibilidade de uma justiça operária feita a partir das demandas dos 

obreiros e também o acumulo de recursos bélicos para um possível enfrentamento com 

as forças do Estado e Burguesia.(RODRIGUES,1979). Além disso, de acordo com o 

Sindicalismo Revolucionário, as greves por categorias, ou regionais, seriam acúmulos 

políticos. Os trabalhadores, vendo o poder que tinham na união aos companheiros, 

fariam a greve geral revolucionária, necessária à ruptura com o sistema 

capitalista(BATALHA, 2000)  

 Os periódicos e panfletos que estes operários criaram, buscaram a cada 

momento comparar os patrões do período republicano inicial com os escravocratas de 

outrora, já que estes, apesar de não mais possuírem o chicote do feitor para açoitar os 

trabalhadores das fábricas, tinham a regulamentação do trabalho, o capataz e as 

despesas infindáveis das multas impostas aos obreiros. Afirmavam que tais imposições 

afetavam os operários não só fisicamente, como também moralmente, debilitando a 

auto-estima destes ao não verem possibilidades de melhorias em relação às dificuldades 

impostas nos trabalhos extenuantes. As jornadas diárias de trabalho para algumas 

categorias, como os padeiros, chegavam a 18 horas. (MATTOS,2008) 

A historiografia do trabalho e dos movimentos sociais indica que o período da 

Primeira República no Brasil foi marcado por novas relações de trabalho pela imigração 

européia e  perseguição aos trabalhadores pobres e militantes.  

Nas regiões afetadas pela imigração, com a chegada dos novos elementos 

imigrantes a perspectiva de revolução social, para os trabalhadores assalariados urbanos, 

cada vez mais tomava forma. Se antes já se esboçava a necessidade de uma 

transformação radical
15

 da sociedade, ou de mudanças a partir das revoltas de escravos e 

da luta cotidiana nas ruas das urbes, a chegada das ideologias revolucionárias européias 

passou a animar uma quantidade expressiva de trabalhadores brasileiros. Nesta cidade, a 

bibliografias e fontes analisadas indicam que a  estratégia da militância revolucionária 

tinha como princípio romper com a solidariedade entre Patrões/Estado e operários. Na 

imprensa operária, desde o final do século XIX, surgiram vários jornais anarquistas e 

                                                 
15

 Exemplo deste tipo de utopia foi a formação de comunidades anarquistas construidas no fim do 

Império, como a Colônia Cecília. 
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operários
16

 que  discutiam a situação dos trabalhadores, debatendo os rumos dos 

proletários de todo o mundo. 

A imprensa oficial, ou adepta das ideologias da classe dominante, neste 

momento da chegada das idéias revolucionárias da Europa, tentou acalmar os operários 

em seus impulsos de revolta e produzir o discurso xenófobo de que a greve e a revolta 

não eram elementos característicos do povo brasileiro. Os imigrantes, que vieram aqui 

residir , estariam a infectar a docilidade do trabalhador nativo. Este, por ser pacífico e 

ordeiro, estava sendo corrompido. Segundo jornal do período: “quando se fala em greve 

aqui no Brasil, a gente se assusta, porque entre nós uma greve, por mais grave que seja 

nunca assume as proporções que no Velho Mundo”(apud MATTOS,2008 P.171)
17

. Esta 

foi uma tática para impedir a organização dos trabalhadores de todas as origens. A partir 

do convencimento da “má fé” dos estrangeiros , a imprensa burguesa buscava impedir 

que os trabalhadores se fortalecessem, ao se organizarem enquanto uma classe forte e 

combativa. A idéia da burguesia, para SAMIS(2006), seria dividir, e convencer os 

trabalhadores que a luta deveria ser travada contra os estrangeiros e não contra o 

patronato, deslocando assim o foco da luta. 

Estas medidas, feitas pelos donos do poder afim de conter o avanço dos 

movimentos reivindicativos, eram apenas reflexos de um processo global de 

mobilização dos trabalhadores. Segundo Nildo Viana:  

“As lutas foram intensas no inicio do século XX no Brasil e 

ganharam força por três motivos principais. O primeiro, a 

situação da classe trabalhadora durante o surto industrial no 

país. O segundo, a conjuntura internacional, marcada pela 

radicalização do movimento operário com grandes embates a 

partir do final do século XIX e principalmente início do século 

XX(basta lembrarmos a Revolução Russa de 1905 e a nova 

tentativa de 1917, derrotada pela vitória bolchevique, uma 

contra-revolução burocrática; as tentativas de revolução 

socialista na Alemanha, Hungria, Itália e etc.). O terceiro, a 

influencia das idéias socialistas vindas da Europa, 

                                                 
16

 Aqui fazemos a distinção entre anarquistas e operários, pois apesar da maior parte do movimento ser 

formado por anarquistas, alguns jornais apesar da perspectiva não reivindicavam uma ideologia 

específica. 
17

 Jornal Gazeta de Notícias  apud  Mattos (2008) 
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principalmente o anarquismo, que acompanhava os imigrantes 

italianos. Apud. DEMINICIS e FILHO(2006, P.35)  

Os discursos radicais dos militantes revolucionários, apesar de terem o seu maior 

fôlego no movimento operário, incomodava bastante a administração pública. Esta, na 

tentativa de acalmar os trabalhadores, usava de sindicatos “amarelos”
18

 numa idéia de 

frear os impulsos dos trabalhadores revoltados. 

Naquele momento, início do século XX, o movimento operário se dividia, 

segundo jornais operários do período, basicamente entre “revolucionário” e “reformista” 

(GOMES,1988). Para os reformistas, os trabalhadores tinham que buscar o acordo 

mútuo com os patrões para alcançar os seus benefícios. Dentre estes, a disputa eleitoral 

era entusiasmada. Os revolucionários, em sua grande maioria anarquista, pretendia uma 

ruptura violenta com a sociedade burguesa
19

 e pregavam o fim de acordos com patrões, 

entendendo-os como opressores e causadores das desigualdades sociais, além de recusar 

as vias parlamentares para resolver as suas demandas. Nesta lógica, estes 

revolucionários aplicaram o método de luta do sindicalismo revolucionário.  

 

 

2.1.2 O Sindicalismo Revolucionário 

 

O Sindicalismo Revolucionário pode ser entendido como uma tática de parte do 

movimento operário, majoritariamente anarquista, na qual se pretendia fazer do 

sindicato de resistência uma célula para a organização da sociedade revolucionária do 

porvir. Nas primeiras décadas do século XX esta perspectiva animava trabalhadores de 

todo o mundo ocidental, desde a Europa até as Américas. Para estes libertários
20

, a 

sociedade de classes não existia por ordem divina, ela surgia da exploração de uns sobre 

a maioria. Os anarquistas do período  

                                                 
18

 Sindicatos patronais, onde através da negociação com o patrão tendia a esquecer a luta de classes 

existente. Negava-se as conquistas dos trabalhadores para entender as conquistas obreiras como dádivas 

de um Estado benevolente e preocupado com as demandas do povo. 
19

 Até o momento o anarquismo era a única corrente que pretendia a revolução social sem intermédios 

parlamentares. Até a eclosão da Revolução Russa e a formação do partido bolchevique, qualquer 

movimento que se afirmasse socialista estava alinhado aos preceitos da II Internacional Comunista. Ou 

seja, a luta parlamentar era uma tática destes militantes para acumular para a ruptura com a sociedade de 

classes. Para maiores debates acerca deste tema procurar Viana,N. “A aurora do anarquismo” In 

(DEMINICIS e FILHO, 2006) 
20

 Chama-se libertário os partidários da ideologia anarquista ou de seus métodos de luta afins que tenham 

como princípio a não submissão aos patrões ou governo e o socialismo com liberdade. 
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“penetraram os sindicatos a partir de 1893, mas suas idéias 

assim como os sindicatos, se transformaram no processo, dando 

origem ao “sindicalismo revolucionário” que dominou o 

movimento entre 1895 a 1914. Suas principais características 

eram a independência política, a caracterização do sindicato 

como frente única de defesa econômica dos operários e a tática 

da ação-direta, com particular valorização da greve geral” 

(MATTOS,2008. P.88)  

Esse método de luta, segundo FELIPE CORREA (2010), foi sendo gestado nos 

movimentos dos trabalhadores europeus desde a Primeira Internacional dos 

Trabalhadores(AIT), e nas experiências de 1870 e 1880 e esteve baseado nos princípios 

da Internacional, que eram: a Autogestão, Ação-Direta, Federalismo, Autonomia, 

Solidariedade de Classe, Internacionalismo e etc. Durante os anos 1890 a Confederacion 

du Traveil
21

 (CGT Francesa) foi desenvolvendo os princípios gestads na AIT, nos vários 

congressos em que reuniram trabalhadores de todo o mundo. Nestes Congressos, os 

rumos do operariado internacional eram discutidos, pois um dos principios da CGT era  

o internacionalismo, a concepção de que os trabalhadores de todo o mundo eram irmãos 

de classe. Portanto, a luta contra a burguesia e o capitalismo teria de alcançar um nível 

global. 

 No decorrer dos congressos realizados surgiu a Carta de Amiens, em 1906,  um 

documento no qual organizações da Europa e América reconheciam a necessidade de 

existência do sindicalismo revolucionário a fim de fortalecer a unidade os trabalhadores. 

Trabalhadores  brasileiros, em 1906, a partir do Primeiro Congresso Operário 

Brasileiro, reconheceram-se sindicalistas revolucionários assinando o seu compromisso 

com a Carta de Amiens
22

.  

Sobre o Primeiro Congresso Operário,  Nildo Viana escreveu:  

“Em 1906, realiza-se o primeiro congresso operário brasileiro. 

Trinta e uma associações compareceram ao congresso, com 

“presença majoritária” de anarquistas. Deste Congresso 

surgiria a COB(Confederação Operária Brasileira). A COB 

colocava como seus objetivos: a defesa dos interesses dos 

                                                 
21

 Confederação dos trabalhadores 
22

 Deve-se lembrar que apesar da Carta ter sido redigida em outubro de 1906 os militantes ja estavam 

cientes dos debates, ao adotar o sindicalismo revolucionário, no Primeiro Congresso Operário Brasileiro, 

em Abril de 1906 e assinando assim tal documento poucos meses depois.(SAMIS, 2006) 
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trabalhadores, sua união e solidariedade; o estudo e divulgação 

dos meios de emancipação do proletariado; A produção de um 

jornal A Voz do Trabalhador, bem como a reunião e publicação 

de informações sobre o movimento operário e as condições de 

trabalho em todo o país”Apud (DEMINICIS e FILHO( 2006) 

Deve-se lembrar que, de acordo com Edgar Rodrigues, vários foram os 

congressos regionais que antecederam ao ano do Congresso de 1906. Estes congressos 

foram realizados em grande parte nas regiões Sudeste e Sul do país
23

. Neles os 

trabalhadores, ao discutirem sobre as suas demandas e ideologias, passaram a aceitar o 

método de luta do sindicalismo revolucionário, trazidos por imigrantes europeus, a fim 

de adequá-lo à conjuntura brasileira. A partir destas mobilizações é que se teve o ensejo 

do Congresso de 1906 e da adoção do sindicalismo revolucionário como método de luta 

a nível nacional. 

A COB- Confederação Operária Brasileira-  resultado deste  congresso seria a  

“primeira central sindical única de caráter nacional, orientada 

pelos princípios do sindicalismo revolucionário de origem 

francesa. Suas resoluções incluíam o endosso à idéia de ação-

direta como método de luta social, da criação de sindicatos com 

minorias militantes e a não participação dos trabalhadores na 

política institucional, concentrando-se estes, na luta 

econômica”.(LOPES, 2009; p.9) 

Dentre as discussões realizadas no Primeiro Congresso Operário Brasileiro, 

surgiu uma demanda para todos os trabalhadores organizados: agitar o operariado  no 

intuito de fundar sindicatos de resistência por todo o país e reorganizar os 

desmobilizados (RODRIGUES, 1979). Alexandre Samis, no texto Sindicalismo e 

Anarquismo no Brasil,  narra a ida de vários militantes as regiões do país a fim de se 

formar os sindicatos de resistência, e fortalecer o poder operário. Regiões como 

Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Alagoas, Ceará, Pernambuco e Paraíba, graças à 

atividade organizativa de militantes, formaram em seus territórios sindicatos de 

resistência que não se calaram diante das imposições dos patrões e governo. Sobre esse 

processo de acúmulo militante, no ano de 1908,  a COB afirmava: 

                                                 
23

 Todavia a existiam casos de militância nas regiões Norte e Nordeste como Pernambuco, Ceará,  
Alagoas, e Amazonas. (LOPES, 2009) 
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“Os companheiros que com sua atividade poderiam ter dado 

vida à Confederação, viram-se obrigados a dedicar todas as 

suas energias e todo o seu tempo a revigorar as associações 

existentes, quazi todas em decadência e submetidas na apatia, 

pois compreenderam bem que sem este trabalho de 

reorganização a Confederação nasceria raquítica e sem 

probabilidades de ezistência, ao menos por enquanto.”
24

 

A ida de militantes a várias regiões do país foi uma proposta aprovada no 

Primeiro Congresso Operário Brasileiro, que ocorreu no Rio de Janeiro em 1906 

(RODRIGUES, 1979). Os militantes tiveram  a tarefa de organizar os sindicatos de 

resistência por todo o país, bem como os meios de comunicação operária, para que em 

1908 pudessem ser iniciados os trabalhos da Confederação. Para Mattos,  o Congresso 

de 1906 pode ser entendido como o estopim do sindicalismo revolucionário no Brasil. O 

Congresso 

“marcou o início de uma fase em que a linha do sindicalismo 

revolucionário, inspirada na CGT francesa, orientava uma 

parte significativa das direções operárias dos principais centros 

industriais do país, muitos dos quais adeptos de variantes e 

combinações do ideário anarquista”(MATTOS,2008. P.128)  

 

2.3 A COB e o A Voz do Trabalhador 

 

O ano de 1908 marcou o início do processo de militância da Confederação 

Operária Brasileira(COB). Após as mobilizações, feitas no decorrer dos dois anos 

posteriores ao Congresso, os militantes, agora mais bem organizados, passaram a levar a 

ideologia do sindicalismo revolucionário à ação prática. 

Os princípios que nortearam a Confederação, recém formada, foram discutidos 

no Congresso de 1906. O modo de organização da COB deveria ser feito a fim de não 

ferir os princípios aceitos no congresso. Ou seja, mesmo pregando a autonomia e a 

liberdade todos deveriam seguir em unidade para a melhor eficácia do programa 

estabelecido. 

                                                 
24

 Jornal A Voz do Trabalhador, numero 1, 01/07/1908 
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A COB, segundo as resoluções do Primeiro Congresso Operário Brasileiro, seria 

organizada pelo método do federalismo. Desse modo, a Confederação representaria a 

união de todas a federações regionais. Esta organização previa que seriam extintos os 

cargos de presidência e direção. A nova estrutura organizativa deveria manter a 

horizontalidade
25

. Os cargos seriam divididos por delegações eleitas pelos próprios 

trabalhadores
26

 que poderiam ter a sua gestão interrompida caso fosse uma aclamação 

da maioria. Em suas memórias o anarquista Giovani Rossi analisou o congresso de 1906  

e afirmou que a COB seria  

“Federalista por excelência, só admitia o exercício dos cargos 

diretivos sob forma de delegações sem remunerações salariais, 

para não burocratizar as entidades operárias, para não quebrar 

a igualdade no seu seio”(RODRIGUES, 1979. P.118) 

Além das delegações, a COB previa que a aceitação da luta de classes faria 

incompatível uma organização onde elementos alheios à classe operária estivessem 

presentes. Procedendo assim, o Congresso de 1906 afirmou que a  

“sociedade de resistência não deve admitir patrões, nem 

quaisquer espécie de não trabalhadores; mas unicamente 

trabalhadores, que não explorem, por sua conta, operários e 

aprendizes”(RODRIGUES, 1979. P.105). 

 A Confederação Operária Brasileira só seria composta, portanto, de 

trabalhadores, sendo proibido inclusive cargos de chefia como o de capatazes, mestres e 

contra-mestres. Além disso, para manter o príncípio da autonomia operária, todos os 

gastos sindicais deveriam ser arcados com a contribuição voluntária dos trabalhadores 

ou por eventos produzidos exclusivamente pelos obreiros. 

A COB, segundo o seu estatuto(RODRIGUES,1979), seria composta por 

sindicatos que, na recusa da via parlamentar, perseguissem através da luta economica os 

seus objetivos. Com isso, se excluía a possibilidade de qualquer vínculo entre a COB e a 

política parlamentar. A Confederação previa que só a ação-direta dos produtores poderia 

dar resultados significativos: apenas os trabalhadores unidos em torno das suas 

demandas. 
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 Direitos e deveres iguais à todos(as). 
26

 Deve-se lembrar que estes cargos não eram remunerados. Sendo assim, os operários os assumiam por 

convicção política. A “liberação”, quando um companheiro é pago para fazer militância, era aceita apenas 

em casos de extrema necessiade. Além disso, era dada prioridade à liberação para companheiros 

mutilados, “inutilizados”, pelo trabalho.(RODRIGUES, 1979) 
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A militância da Confederação Operária Brasileira previa também que além da 

luta sindical era necessária a construção de um novo mundo através da formação de uma 

ideologia operária, que correspondesse às suas necessidades de classe. Através da 

educação racionalista
27

 os obreiros buscariam através dos seus próprios referenciais um 

tipo de instrução longe dos conceitos da Igreja, do Estado ou da Polícia. Nas resoluções 

da COB era aconselhado às federações a criação de escolas laicas, ou racionalistas, para 

a educação dos filhos dos operários. 

Os trabalhadores nesse momento esperavam desde a obtenção de uma história 

feita por operários
28

 até a realizações de festas, bailes e partidas de futebol onde a partir 

da solidariedade a consciência de classe fosse fortalecida nos trabalhadores. Estes 

produziriam os seus próprios conhecimentos e formas de diversão. 

Como as pautas almejadas pela COB na sua militância sindical, de acordo com 

as resoluções do Congresso de 1906, deveriam estar estreitamente ligadas às conquistas 

no plano econômico, tais demandas seriam ligadas à vida de todos os trabalhadores 

como consequência. De acordo com o Congresso, a prioridade de luta dos trabalhadores 

do período seria a conquista da jornada de trabalho de 8 horas diárias. Esta demanda 

previa que os trabalhadores deveriam ter tempos maiores de lazer e descanço. Segundo 

Edgar Leurenroth(LEURENROTH, 2009), militante do período e redator do jornal “A 

Plebe”, a libertação dos trabalhadores seria impossível nas exaustivas jornadas de 

trabalho de então. Os obreiros precisariam de tempo para se instruir e produzir para sua 

classe, não apenas para os patrões. Para a COB, as pautas de mobilização deveriam ser 

construídas de modo a dividir a jornada diária do trabalhador em 8 horas de trabalho, 8 

horas de lazer e 8 horas de descanso.
29

 

Para alcançar os seus objetivos, a COB previa vários métodos de luta que não se 

restringiam à ação grevista, a fim de forçar os patrões a cederem diante das demandas 

dos trabalhadores. Durante todo o tempo de existência da Confederação várias foram as 

greves, boicotes e reivindicações apoiadas pela COB. Todavia, fugindo da ingenuidade 

de que os patrões aceitariam as demandas dos obreiros passivamente, a Confederação 
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 Livre dos dogmas religiosos e de qualquer ideologia que valorizasse a ideologia burguesa em 

dentrimento da operária. 
28

 Um exemplo desse tipo de história buscada diz respeito ao dia do Trabalhador. O Primeiro de Maio ao 

contrário do que se esperava pela burguesia, deveria ser lembrado como um dia de luto, onde todos os 

trabalhadores fariam referência “ aos bravos militantes mortos na garras do Estado burguês” . A classe 

dominante buscava apagar da memória dos trabalhadores o sangue dos companheiros mortos. Além disso, 

o debate sobre a continuidade da “escravidão assalariada” após 1888 era constantemente exposto. 
29

 Este tempo de descanço seria também de estudo. 
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definiu que os operários deveriam proceder de acordo com o procedimento da classe 

dominante. Quando reivindicações pacíficas fossem recebidas à tiros ou trabalhadores 

espancados por suas concepções sindicais, os operários enquanto classe organizada 

deveriam fazer a burguesia recuar. O Congresso de 1906 aprovou que a violência era 

aceita em casos de extrema necessidade. A dinamite, a sabotagem e o terrorismo
30

 

deveriam ser vistos como táticas importantes para a defesa da classe. 

A violência operária, portanto, deveria ser empregada na mesma intensidade da 

violência dos patrões e do Estado que os mantinham. Em sua análise sobre a violência, 

Giovani Rossi, participante do Congresso de 1906, afirmou que os sindicatos só 

“Admitem a violência em casos extremos. Quando pela 

autoridade de se associar livremente, de pleitear seus direitos, 

principalmente de melhor tratamento, melhores salários e de um 

dia certo para receberem seus salários, que os Patrões, então 

pagavam se queriam e quando queriam.”(RODRIGUES,1979. 

P.118) 

O processo de militância da COB no Brasil se estendeu do ano de 1908 até 1915. 

Tendo um período de recesso de atividades entre os anos de 1910 e 1913 devido à 

repressão policial e à falta de recursos financeiros e militantes
31

. Durante a sua atividade 

a confederação patrocinou ideologicamente várias ações grevistas e de ação-direta
32

 a 

fim de buscar melhores condições para os operários além de fortalecer os trabalhadores 

promovendo a união e a solidariedade. 

Tendo em vista que a ideologia, quando aplicada à prática, se molda de acordo 

com as exigências da luta de classes, no Brasil a militância nos sindicatos não foi 

diferente. A fim de atender às demandas dos trabalhadores brasileiros o Congresso de 

1906 teve como proposta aceita a criação de um jornal que viesse a  

“Estudar e propagar os meios de emancipação do proletariado 

e defender em público as reivindicações econômicas dos 

trabalhadores, servindo-se, para isso, de todos os meios de 
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 Terror, lembrando os episódios jacobinos durante a Revolução Francesa. 
31

 Nesse período a classe dominante no poder criou a Lei Adolfo Gordo onde previa a deportação de 

qualquer imigrante que estivesse a perturbar a ordem no país.(BATALHA, 2000, p.43). Além disso, 

houve um refluxo no movimento operário de então.(SAMIS, 2006) 
32

 A militancia de ação-direta da COB se estendeu à vários domínios. A idéia de não se curvar à 

intolerância do classe dominante no poder, levou aos militantes revolucionários a dotarem a sabotagem a 

fábricas e pessoas públicas, ao boicote à empresas demasiadamente opressoras, mobilizações de rua, 

greves gerais, solidariedade a cooperativas de trabalhadores e etc. 
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propaganda conhecidos nomeadamente de um jornal que se 

intitulará “A Voz do Trabalhador”(RODRIGUES, 1979. 

P116)
33

 

 

2.3.1 A VOZ DO TRABALHADOR 

 

 Entendendo a possibilidade historiográfica de análisar os periódicos como 

fontes, usaremos o jornal da Confederação Operária Brasileira, A Voz do Trabalhador, 

por entender que esta abordagem nos traz uma riqueza de informações a serem 

estudadas. Buscaremos dentro do folhetim os diversos discursos produzidos pelos 

operários do período, entendendo-o a partir da ideologia adotada do Sindicalismo 

Revolucionário. Não trataremos tais fontes jornalíticas como fatos concretos 

relacionados ao passado, mas um discurso operário que distoava daquele pretendido 

pela mídia oficial. Portanto, o A Voz do Trabalhador, na análise a ser empregada, trará 

das aspirações sobre o futuro almejado pelos trabalhadores sindicalizados, mas também 

resignificações sobre o passado bem como do presente vivido por eles.  

 O jornal A Voz do Trabalhador iniciou os seus trabalhos juntamente com a 

Confederação Operária Brasileira, em 1908, a sua primeira edição aconteceu em Julho 

do mesmo ano. Assim como a COB, por ser seu porta voz, o folhetim tinha a função de 

agitar o trabalhador do período, levando o sindicalismo revolucionário e a necessidade 

de organização da classe operária em suas disputas contra a classe dominante e o 

governo. Logo na primeira página da sua primeira edição, os operário expuseram a sua 

tática militante: 

“A Voz do Trabalhador vem agitar este proletariado que 

indiferente parece se conformar com a situação miserável e 

deprimente que atravessa(...) Como meio prático, como método 

de luta para alcançar tal “desideratum”, adotará e usará o 

sindicalismo revolucionário”
34

  

O jornal da COB iniciou os seus trabalhos em 1908, tendo uma pausa em suas 

atividades em 1909, voltando em 1913 a ser produzido e findando as suas publicações 

em 1915. Sua regularidade foi diversa, sendo quinzenal, mensal, semanal ou mesmo 
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simplesmente periódica
35

. Como parte das resolução do Congresso de 1906, o A Voz do 

Trabalhador deveria ser composto por uma organização que administrasse a sua 

redação, todavia que não fosse sua dona. Citando tal resolução: 

“O órgão da Confederação será redigido por uma comissão 

escolhida entre os seus membros pela Comissão Confederal, e 

publicará segundo esta ordem de preferência: 

1º- Informações sobre o movimento associativo; 

2º- Resumo das resoluções de sociedades aderentes; 

3º- Convocações e avisos de sociedades aderentes; 

4º- Artigos que a redação considerar contidos nos limites 

marcados pelas presentes bases de acordo, assim como 

reduzidos de modo compreensível e isentos de questões 

pessoais”(RODRIGUES, 1979.p.117) 

 O A Voz do Trabalhador teria a função de reunir e publicar dados estatísticos e 

informações exatas sobre o movimento operário e as condições do trabalho em todo o 

país(RODRIGUES, 1979.p.116). Percebemos aqui, que o folhetim em questão seria um 

recurso não só de agitação, inflamando os trabalhadores para a conquista de suas 

demandas, mas também um recurso à instrução destes operários. Isto trazia para os 

obreiros uma melhor análise da conjuntura vivida, sendo esta construída com uma 

ideologia alheia às da classe dominante. 

O recurso de uma análise de trabalhadores feita pelos próprios trabalhadores 

pôde dar novas formas de interpretações à sociedade da época. Refutando, portanto, as 

considerações feitas à sociedade pelos jornais da imprensa oficial, ou adeptos à suas 

idéias. Em seus debates sobre a conjuntura no ano de 1912, a COB através do Segundo 

Congresso Operário Brasileiro ao discutir sobre a necessidade da disseminação da 

imprensa operária, afirmou em suas resoluções: 

“Considerando que a imprensa é o meio mais eficaz para 

orientar as massas operárias; considerando que é pela 

imprensa que a classe capitalista firma a opnião pública em 

favor de seus interesses e das suas infames aspirações; 

considerando que a imprensa burguesa influi poderosamente no 

ânimo das classes operárias, arrastando-as a todas a 
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desviações contrárias à sua emancipação, a todas as torpes 

artimanhas e mistificações; habilmente alinhavadas por 

profissionais da pena, que dela  fazem comércio; considerando 

que, em face desta imprensa comercial, deve surgir, por toda 

parte, a imprensa operária e reivindicadora, que venha realizar 

o saneamento social, intelectual e moral do povo- segundo os 

mais racionais e elevados ideais de regeneração- que formem 

nos trabalhadores verdadeira consciência e sólidas convicções, 

para que em todo tempo e lugar estejam aptos para se 

deslocarem à altura de todas as eventualidades”(RODRIGUES, 

1979.p137) 

  Consideramos aqui que os operários do período identificavam que as militância 

revolucionária deveria ser feita em uma perspectiva muito além da econômica. Apesar 

de lutarem nos sindicatos por conquistas em relação aos salários, jornadas de trabalho 

menores e melhores condições de vida, os operários da COB previam a necessidade de 

se formar a sua própria ideologia.  

 Durante o período de divulgação do A Voz do Trabalhador, a redação do jornal 

pretendeu fazer dele o avesso do que acontecia na imprensa burguesa. O jornal operário 

deveria estar de acordo com uma ética e justiça que estivessem a representar as 

demandas de toda uma classe trabalhadora. Ou seja, eles representariam o avesso do que 

a modernidade e a burguesia queria de trabalhador produtivo; não se lutava para dar 

lucro ou por ser uma profecia divina o martírio dos operários. Ao explicar  

detalhadamente a situação de várias categorias de trabalho no jornal buscando-as a 

partir de seus próprios referencias, a COB almejava a formação de uma consciência de 

classe necessária para o acirramento da contra os patrões. 

 Além disso, a própria Confederação ao formar bailes e festas mensais para o 

acúmulo de recursos financeiros, buscava, nesse momento de encontro entre 

trabalhadores, o cimento que daria força à classe operária. Nas conversas, conflitos e 

entendimentos entre os trabalhadores estes formavam, ao menos era a pretensão da 

COB, uma análise de mundo própria deles.  

 O jornal A Voz do Trabalhador era dividido em 4 páginas com o objetivo de que 

o trabalhador, ao tê-lo em mãos, saberia em quais páginas achar os artigos de seus 

interesses. A primeira página consistia em notícias urgentes e relatos de greves e 

mobilizações da classe operária de todo o mundo no período. A segunda e terceira eram 
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referentes às condições de vida e trabalho dos obreiros. Esta parte era chamada de “Dos 

Ergastulos Industriales”, e nela os operários expunham as angústias e dificuldades que 

passavam durante a sua vida para o trabalho
36

. Além disso, haviam vários textos 

enviados a redação de figuras bastante conhecidas como o escritor boêmio Lima 

Barreto,  e de outros militantes como Edgar Leuenroth, José Oiticica, Neno Vasco e 

Fábio Luz
37

.  

Nestes textos os operários, além de discutirem as suas situações de vida e 

trabalho, faziam análises sobre o amor livre, a religião, a luta anti-parlamentar e anti-

militarista, os princípios da COB e tudo o que viesse a estar relacionado com a 

construção física e ideológica da classe operária. Dentre os autores destes textos, a 

redação do jornal buscava a atenção também para clássicos lidos e aceitos pelo 

movimento operário como: Tolstoi, Gorki, Marx, Bakunin, Kropotkine e Proudhon. 

 A  página quatro do jornal consistia na construção da cultura e de exposição  das 

finanças do jornal. Nestas páginas haviam sempre indicações de leituras de autores 

clássicos da esquerda , como Kropotkine e Bakunin, ou mesmo de militantes engajados 

na construção de novos referenciais sobre o mundo. A página quatro do A Voz do 

Trabalhador era o espaço onde eram expostos os dias de “Festas Mensais” da 

Confederação, ou mesmo os “Bailes Familiares”, para a conquista de recursos 

financeiros. Esta página consistia também em um momento de prestação de contas da 

COB. Ao expôr a entrada e saída de recursos, além das contribuições de cada entidade 

confederada, os militantes pretendiam através da transparência administrativa o respeito 

e confiança da classe que eles representavam. 

 Uma característica do Jornal da COB eram as frases de impacto. Qualquer 

espaço que pudesse ser usado não poderia ser deixado em branco, havia a busca em 

expôr os princípios da Confederação. Um exemplo foi quando ao criticarem a luta 

parlamentar estava exposto no jornal sob forma de frase solta na parte superior da 

segunda página: “Habituemo-nos a protestar e não a implorar”
38

. 
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2.4.O A Voz do Trabalhador e sua luta através das idéias 

 Analiso aqui no jornal A Voz do Trabalhador indícios de como foram  

transpostas nas páginas do folhetim o Sindicalismo Revolucionário, assumido pela 

COB. Faço o debate de três temas expostos pelo jornal para perceber de que modo o 

enfrentamento ideológico com a classe dominante se dava através dos discursos 

produzidos pelos obreiros: A luta por melhores condições de vida, as táticas de ação-

direta e a produção do discurso de continuidade histórica da escravidão.  

 

2.4.1 A LUTA POR MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA 

 

 Como vimos anteriormente, a luta pela jornada diária de trabalho de 8 horas foi 

aceita como prioridade para todos os trabalhadores sindicalizados na Confederação. 

Para estes, a diminuição do tempo de trabalho daria possibilidade dos operários melhor 

se instruírem contra os seus opressores, além de buscarem uma melhor qualidade para 

suas vidas. Para isso, era importante inflamar os trabalhadores mostrando-os que um 

futuro melhor era possível, mas que porém dependia do esforço da classe trabalhadora 

na conquista deste porvir. Segundo os sindicalistas:  

“A falta de uma resistência organizada e de um movimento 

operário sério tem dado logar a que nas fábricas se tenha 

desenvolvido uma esploração desenfreada, torpe. E se uma voz 

isolada balbuciar um protesto, o que a proferir é despedido sem 

ruído. Não se trabalha como homens, trabalha-se como bestas 

de carga, sem descanço, mal alojados e mal alimentados, pois 

até nisto são roubados, são esplorados 

miseravelmente(...)Vamos abrir uma campanha, uma guerra de 

morte contra a esploração e as arbitrariedades que se praticam 

nas fábricas”
39

 

 Nos argumentos acima, podemos perceber que os militantes admitiam que a luta 

individual dos obreiros era fraca, pois podia ser facilmente reprimida. Ao pretender 

“abrir uma guerra de morte contra a esploração” os membros da COB buscavam fazer 

da consciência de classe um combustível revolucionário. Porém, era necessário 
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convencer e instruir os obreiros que trabalhavam em jornadas estafantes. Dessa 

demanda, surgiu a luta pela redução da jornada de trabalho, que pretendia melhorar a 

condição de vida do trabalhador. Para isso, o folhetim buscou, a partir de artigos sobre a  

realidade vivida, convencer os operários dessa luta, identificando opressões sofridas em 

comum. Um exemplo é texto a seguir:  

“Na fábrica de tecidos de lã “Rink”, situada na antiga rua do 

Costa, trabalha-se das 6 horas da manhã às 5 horas da tarde. 

Como se isso não fosse suficiente são obrigados os tecelões a 

fazer serão até a meia-noite e quem se arriscar a pedir licença, 

não a obtém, e se falta ao trabalhado perde o seu tear. 

E não pense que são bem recompensados por esse horário 

brutal de trabalho. Pelo contrário. Trabalhando de dia e de 

noite apenas conseguem tirar de 170$000 a 180$000 mil reis 

por mês. 

Até quando?”
40

  

 Esta quantia de remuneração exposta na noticia, segundo o jornal, era 

insuficiente pelo esforço da produção. A extensa jornada era uma das faces da 

exploração operária. E além disso, consideravam/percebiam/concebiam/detectavam  que 

o pouco tempo livre dos operários, impossibilitava a instrução dos obreiros. Tal 

situação, só seria revertida com a conquista de uma redução no tempo despendido para 

o trabalho. O A Voz do Trabalhador em uma frase de impacto sintetizou esta demanda: 

“Trabalhador! A jornada máxima de 8 horas de trabalho para todos é uma necessidade 

imediata. Conquistêmo-la”. 

 A conquista de uma jornada diária que possibilitasse a reprodução social e 

cultural do trabalhador deveria permitir o direito a um momento livre  sem ter, com isso, 

de diminuir o tempo de descanso. Os trabalhadores ao adotarem a luta pela jornada de 8 

horas de trabalho pretendiam ter, além do trabalho, mais 8 horas de descanço e 8 horas 

de tempo livre. Este momento livre poderia ser de estudo, diversão ou qualquer outra 

atividade que o operário enquanto indivíduo achasse importante. Ao fazer referência à 

categoria dos marmoristas o folhetim da COB afirmou: 

“Precisamos conquistar uma melhor situação, mais um pouco 

de liberdade e bem-estar(...) É preciso que os operários 
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marmoristas reivindiquem o que lhes falta para ter a jornada de 

8 horas e consecutivamente, um estado moral mais igualitário 

entre os companheiros, e menos opressivo por parte dos 

industriais e seus apaniguados”
41

 

 O estado moral a que os militantes se referiam estava relacionado com a 

possibilidade de instrução para a busca de melhores argumentos diantes dos patrões, já 

que “Os empregados dos comércio mal tem tempo necessário de lêr o anuncio 

publicado nos jornais marcando as horas e disciplinas ensinadas em sua 

associação”
42

.  

 De acordo com o A Voz do Trabalhador, o processo de consciência da 

possibilidade de melhorias na condição de vida da classe trabalhadora iria acontecer a 

partir de um processo de despertar dos trabalhadores para a luta. Para os militantes,  

“Começamos a lutar sem consciência perfeita do que somos e 

assim atravessaríamos a vida toda se não fora uma pouco de 

luz, umas vezes broxuleante, outras de côr rubra e vivíssima, 

que nos vem iluminar o cérebro, martirizar a alma e fazer 

pensar(...) e é então que nos pomos a reflectir, buscamos 

conhecimentos com avidez e só depois de muito sofrimento, de 

muito estudo nos damos conta da grande injustiça. É então que 

temos coragem para a luta, mas para essa luta que começada, 

parece nunca mais ter fim”
43

 

 Uma tática usada pelo A Voz do Trabalhador à formação dessa consciência de 

classe para a transformação social foi a exposição de penúrias de trabalhadores de várias 

categorias de trabalho diferentes. Quando havia uma opressão a ser relatada, o jornal, 

enquanto um recurso ideológico, além de êxpor os fatos ocorridos, buscava opinar 

sobre. Um exemplo interessante foi, quando na época da construção da Estrada de Ferro 

Madeira Marmoré no Norte do Brasil, o jornal desconselhava a ida de trabalhadores 

para o local. Na construção desta Estrada de Ferro além das jornadas extensivas, mal 

remuneradas e com uma legislação trabalhista opressiva, vários trabalhadores adoeciam 

devido às intempéries do local de trabalho. 
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“Atenção! 

Na Estrada de Ferro de Madeira-Marmoré grassa uma 

epidemia de febre palustre. No Hospital de Porto Velho existem 

250 trabalhadores em tratamento. Ficam previnidos os 

operários.”
44

 

 A citação era um aviso, mas também um conselho para aqueles que pretendiam 

viajar para trabalhar neste local. O conselho aproximava os trabalhadores, fazendo-se 

companheiros além de suas fábricas e categorias. Isto fazia crescer, nos trabalhadores, a 

importância da organização geral da classe em torno de uma plataforma afim. 

 Para os operários sindicalistas revolucionários a conquista de melhorias nas suas 

condições de vida era uma demanda imediata. Esta conquista possibilitaria aos 

trabalhadores uma luta melhor pelos seus direitos. Portanto adotava-se a luta econômica 

como prioritária, mas não se restringia a isso. Os trabalhadores não estavam dispostos 

apenas a aceitar “migalhas”, eles pretendiam muito mais.  

“No terreno econômico, por agora, como um meio mais 

espedito de fugir a uma situação aflitiva de depauperamento– a 

conquista das 8 horas! Depois, a libertação dos preconceitos 

morais, políticos, religiosos e mais e mais. 

Vinde, pois, companheiros de penas aliar-vos às fileiras dos 

lutadores do presente que pretendem educar os do futuro. 

Vinde, pois, à luta.”
45

  

 A conquista econômica, para o sindicalistas revolucionários, era apenas o 

começo da militância para a construção da emancipação geral dos trabalhadores. O 

novo mundo deveria ser gestado a cada momento. O jornal foi importante nesse 

processo pois dava instrução de como seria tal emancipação. Logo, não restringia a sua 

redação a apenas inflamar a luta econômica. A redação do jornal tendeu a fazer da ação-

direta o princípio básico para a sua militancia. 

 

2.4.2 A AÇÃO-DIRETA 
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A ação-direta pretendida pela COB, e exposta no seu folhetim, foi pensada assim 

como a adoção da luta pela jornada de 8 horas de trabalho, como tática exclusiva de 

luta. Este método de militancia buscava a ação direta dos trabalhadores, os produtores 

das riquezas sociais, para a conquista de suas demandas. O jornal, a fim de sintetizar 

uma explicação afirmou: “Quando a opressão é um fato, a rebelião é um direito”
46

. 

Quando dizia que a luta e emancipação dos trabalhadores era obra dos próprios 

trabalhadores
47

, a COB buscava romper com a tendência do movimento operário 

amarelo existente naquele momento. Se estes trabalhadores recorriam às vias 

parlamentares para a luta, os sindicalistas revolucionários rompiam com tais preceitos. 

Neno Vasco, famoso militante revolucionário, ao escrever para o A Voz do Trabalhador 

afirmou que “A ação governamental nada lhes vale; a lei vale zero(...) De nada valem 

as liberdades escritas e permitidas no papel; valem as que os homens usam, sem 

pedir.”  

A luta parlamentar, de acordo com os princípios do sindicalismo revolucionário,  

era uma equivoco da classe trabalhadora. A sociedade, para os militantes, se dividia em 

classes sociais, sendo, o Estado e a Justiça orgãos que atendiam aos interesses 

específicos de uma classe: a classe dominante. 

“A ação parlamentar só poderá ser perniciosa; nada de 

prático trará ao operariado. Todo movimento nesse sentido 

redundará no estorvamento dos sãos conhecimentos que devem 

guiar o homem nos reclames contra a miséria em que vive. Pelo 

parlamento jamais conseguirá o operariado a sua emancipação. 

Mesmo que lá conseguisse influir, de nada valeria as medidas 

que procurasse empregar em benefício seu, pois, os governos 

não obedeceriam as resoluções que viessem ferir os interesses e 

poderio da classe que ele, governo representa.” 

 Os trabalhadores, de acordo com a COB, enquanto maioria na população e 

produtores das riquezas da humanidade, deveriam deixar a postura passiva ante os 

acontecimentos e protestar diretamente
48

. Exigir, ao invés de pedir.  

A COB afirmou, quanto à luta anti-parlamentar: “Habituemo-nos a protestar e 

não a implorar.”
49

 A liberdade para toda a classe trabalhadora deveria ser “tomada de 

                                                 
46

 Jornal A Voz do Trabalhador, numero 4, 15/08/1908. 
47

 Princípio gestado na Primeira Internacional de Trabalhadores e aceita pelo Primeiro Congresso 

Operário Brasileiro. 
48

 Deixar de utilizar a ação parlamentar participando da ação direta dos trabalhadores 



 

43 

 

assalto”. As conquistas graduais, vindas da luta, além de servirem de estímulo para a 

permanência na militância, serviriam de esboço para a greve geral revolucionária. Para a 

COB, os trabalhadores deveriam parar de se apresentarem com inferioridade diante da 

classe dominante, e entender o seu papel fundamental na dinâmica da produção 

capitalista. Rompendo com a política parlamentar o A Voz do Trabalhador expôs: “Os 

carneiros quando vão ao matadouro nada dizem, nada esperam, mas ao menos não 

votam no carniceiro que os deve matar, nem no burguez que os há de comer”
50

 

 Procedendo assim, a COB buscava a partir da formação da solidariedade de 

classe, romper com o individualismo estimulado pelo modo de produção capitalista. 

Como o desemprego era alto nas duas primeiras décadas do século XX , vários eram os 

conflitos dentro da classe trabalhadora devido à essa dificuldade. 

 Se a emancipação dos trabalhadores viria do enfrentamento entre estes e a classe 

dominante, os conflitos entre os obreiros faria tal conquista mais difícil. O progresso 

capitalista e a concorrência faria os trabalhadores enquanto classe se implodirem no 

movimento. 

“os  progressos inauditos da maquinaria, da mecânica e a sua 

prodigiosa aplicação à industria provocaram uma atroz 

concurrencia aos trabalhadores, formando no seu seio um 

ezercito de reserva, tão perigoso à emancipação dos 

trabalhadores como o mais terrível inimigo”
51

 

 A busca da solidariedade de classe sempre foi um objetivo prioritário para a 

COB, a fim de criar base para as mobilizações. A Confederação, a partir das resoluções 

dos Congressos, previa que só com uma classe trabalhadora forte e unida se poderia ter 

êxito no acúmulo para a criação da greve geral revolucionária
52

. Os sindicalistas 

revolucionários entendiam que o capitalismo era um sistema político, econômico e 

social mundial. Logo, a luta anti-capitalista deveria romper com as barreiras das 

fronteiras geográficas e dos preconceitos étnicos criados para desmobilizar e dividir os 

trabalhadores do mundo. 

 Rompendo tais “fronteiras imaginárias” o A Voz do Trabalhador sempre 

promoveu a união de trabalhadores de todos os seus locais de influência. A COB 
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participou da promoção do Congresso Sul-Americano, na divulgação de acontecimentos 

da Revolução Russa(de 1905 e do processo até 1917), na publicação das resoluções dos 

congressos operários europeus e etc. O jornal noticiava inclusive arbitrariedades 

sofridas em diversos países a fim de que os trabalhadores percebecem que a opressão 

capitalista era um fato em vários lugares do mundo. Portanto, todos os operários eram 

irmãos de classe sem se importar com as confusões, feitas propositadamente, pela 

imprensa burguesa em seu papel ideológico de classe.  

 Em 1907, o parlamento brasileiro apoiou uma das medidas mais repressivas 

feitas a imigrantes. Neste ano surgiu a Lei Adolfo Gordo que era uma  

“ legislação repressiva com a lei de expulsão dos estrangeiros, 

proposta pelo deputado Adolfo Gordo e aprovada em 1907, 

instituindo um processo sumário sem chances efetivas de defesa 

para os acusados.”(FERREIRA, 1978. P.43) 

 O uso da Lei Adolfo Gordo, só no ano de 1907 expulsou 132 imigrantes. Estas 

deportações se faziam sob o argumento de retirar do país os elementos nocivos à 

manutenção da ordem. Estes argumentos influenciavam a sociedade fazendo com que 

alguns não imigrantes e desempregados, se tornassem xenófobos aceitando tais 

discursos e às vezes até entusiasmando tal decreto. 

 Usando um texto do livro “Canaã” de Graça Aranha, o jornal repudiou a 

xenofobia do governo a fim de promover a solidariedade universal dos povos 

trabalhadores: “A pátria é o aspecto secundário das coisas, uma expressão da política, 

a desordem, a guerra. A pátria é pequenina, mesquinha, uma limitação para a o amor 

dos homens, uma restrição que é preciso quebrar”
53

 

 Somente com a solidariedade dos trabalhadores a COB acreditava na 

transformação social. Os métodos de militância de ação-direta previam que as táticas 

empregadas na militância deveriam ser feitas de diversas formas. Nos momentos em 

que um patrão tratava com ferocidade as mobilizações operárias, os trabalhadores, com 

a promoção da Confederação, deveriam boicotar os produtos vendidos à estes. No A Voz 

do Trabalhador vários foram os pedidos de boicote. O conhecido moinho Matarazzo, 

propriedade de família típica da burguesia paulista, esteve nas páginas do folhetim em 

diversas vezes como alvo a ser boicotado. 

“Boicotagem 
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Por não ter querido aceder aos justos pedidos de seus operários 

e pela má fé observada pelo seu proprietário contra a classe 

operária em geral, os trabalhadores não devem comprar nada 

que seja produzido pelo moinho MATARAZZO, de S. Paulo”
54

 

 Além do boicote, as táticas de ação-direta expostos pelo A Voz do Trabalhador 

também previa a sabotagem. Esta prática seria um recurso usado nos momentos quando 

a ação grevista pacífica não tivesse êxito. Consistia em um recurso onde a quebra de 

equipamentos, diminuição no rítmo da produção ou mesmo atentados a figuras públicas 

mostrariam a força da classe operária organizada. De acordo com o A Voz do 

Trabalhador a “Sabotagem é o resultado da solidariedade, porque quando numa classe 

existe solidariedade para a paralização do trabalho, o capital torna-se também 

solidário e nos condena à fome”
55

. Com este argumento, percebe-se que a sabotagem 

não era o método de ação prioritário da COB, mas uma consequência, um revide aos 

maus tratos desferidos pela classe dominante já que “Os patrões não tem nenhum 

direito em contar com ou sobre a nossa caridade(...) A mau paga, mau trabalho.” 

 A sabotagem, enquanto um dos recursos militantes, previa, como proposto pelo 

Congresso de 1906, que a violência operária deveria ser feita na mesma medida da 

violência dos patrões: “Admitem a violência em casos extremos(...)”(RODRIGUES, 

1979. P.118). Procedendo assim, o jornal da COB afirmou que “A natureza nos ensina 

a destruir todos os impecilhos que se oponham à evolução dos cérebros que caminham 

para uma vida nova, de paz, de liberdade e fraternidade”
56

.  

 Por ser um jornal de princípios internacionalistas, este se solidarizava com a luta 

em outros países. Em 1909, em Buenos Aires, na data de luta e comemoração pelo 1º de 

Maio, dia internacional dos trabalhadores, a polícia truculenta havia entrado em conflito 

com os manifestantes espancando e matando alguns trabalhadores. Nesse momento 

“(...) um jovem trabalhador russo, Simon Radowitzky, morador de um dos conventilhos 

daquela cidade, justiçara com uma bomba o chefe de polícia Ramón Falcón 

diretamente responsável pela carnificina”(SAMIS, 2006, P.139). Qualquer jornal da 

imprensa burguesa  argumentaria  sobre esse fato indignando-se, repudiando tal ação 

violenta. Todavia, por ser um jornal reconhecidamente revolucionário, o A Voz do 
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Trabalhador êxpos o fato congratulando a ação, além reconhecer esse ato como um 

ganho para toda a classe em luta. 

“(Ossos do ofício...) 

O feroz coronel Falcón, chefe da polícia de Buenos Aires, foi 

justiçado pela bomba dum revolucionário. 

Não há de que admirar-se. É o fim de todos os tiranos. 

Quem brinca com fogo...”
57

 

 A morte desse policial, para os militantes, era uma consequência da ação 

truculenta da polícia, enquanto instituição que mantinha a ordem burguesa. Foram 

vários os conflitos que levaram os próprios militantes da COB a alimentarem as 

necessidades de revide dos trabalhadores.  

 Em 1909, mesmo ano da morte de Falcón, a cidade de Santos estava vivendo 

uma mobilização grevista de grandes proporções, adotara-se a greve geral na cidade. A 

polícia, na ocasião, impedia a realização de uma assembléia geral onde os trabalhadores 

pudessem debater os rumos da mobilização. Em dado momento, os obreiros tiveram a 

coragem de realizar na sede da Federação Local de Santos tal assembléia geral. Ao 

relatar o fato, o jornal afirmou:“A polícia prendeu, espancou, e roubou aos operários 

que caíram nas suas garras na memorável noite do assalto. Um operário morreu em 

consequência das pancadas que recebeu, e o outro ficou louco!”
58

 

 Em outro artigo, ao relatar a noite da truculência policial o militante que o 

escreveu, inflado de ódio, ainda terminava os seus escritos propondo que a violência 

operária deveria proceder na medida da violência da classe dominante. O papel da 

polícia na noite do assalto era de  

“garantir o roubo legalizado, manter a desordem organizada, 

invadiu a sede da Federação Local de Santos(...) E tudo foi 

escangalhado, livros, papéis, móveis, foram pelos bandidos 

postos das janelas às ruas. 

(...)É pois preciso que o operariado se vá preparando para, 

quando quizer fazer dos seus vandalismos, recebe-la 

condignamente: olho por olho, dente por dente. Adotaremos a 

pena de Talião: “quem com ferro mata, com ferro morrerá” 
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Armemo-nos, pois, camaradas; exercitemos no manejo das 

armas, porque ela já paira sobre nós”
59

  

  A ação-direta operária, para o sindicalismo revolucionário, não tinha limites, e 

nem estava ligada à ética e respeito às ações estatais e de seus orgãos de repressão. Para 

o jornal “Quando a força da razão não é suficiente, não há outro remédio senão 

empregar a razão da força”
60

 

 Além da ação-direta, a COB tinha o interesse de instruir os trabalhadores a fim 

de que estes pudessem ter mais conhecimentos na defesa da causa operária. O 

capitalismo industrial nascente no Brasil tendia a criar o argumento de valorização do 

trabalho. Este argumento se fazia com vista a valorizar o trabalhador que produzia bem. 

Para romper com o imaginário da escravidão e da refuta ao trabalho braçal, os patrões 

valorizavam o trabalho, mas esta valorização não derivava em melhores condições de 

vida para os produtores. 

 Desconsiderando tais argumentos, a COB expunha a luta de classes no Brasil, 

dando argumentos históricos da opressão sofrida pelos obreiros e valorizando os 

trabalhadores enquanto classe, diferentemente da burguesia que pretendia apenas uma 

melhor produção industrial, vendo os operários como “peças”. A Confederação debatia 

que a escravidão no Brasil ainda não havia terminado. O regime de assalariamento no 

país produzia vários escravizados livres. 

 

2.4.3 CONTINUIDADE HISTÓRICA DA ESCRAVIDÃO: RESIGNIFICAÇÕES 

IDEOLÓGICAS SOBRE O PASSADO. 

 

 O A Voz do Trabalhador buscava a partir da análise da história do Brasil, os 

argumentos que viessem a convencer os trabalhadores da continuidade da escravidão no 

país, agora, todavia, no regime assalariado. Debatendo historicamente sobre a formação 

da luta de classes, o jornal expôs que: 

“(...) A pervesão social nos dividiu em castas, não porque 

sejamos inferiores, mas sim porque eles, mais espertos, menos 

sensatos e moralmente pervertidos tudo açambarcam 

constantemente, desde que pela força bruta e em eras remotas, 
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nossos antepassados produtores foram despojados e reduzidos à 

condição de escravos”
61

 

 Com esta mensagem, os trabalhadores buscaram uma ligação com os ex-

escravizados. Isto demonstra que ao falar dos “nossos antepassados produtores” o 

jornal tende a criar um discurso que legitime a união dos produtores no geral, seja este 

imigrantes, brasileiros, libertos, etc. Para isso, na maior parte das edições do folhetim 

percebemos a alusão aos patrões como escravocratas. Um exemplo, foi quando em 

momento de repressão numa fábrica em Bangu o título do texto que vinha trazendo a 

penúria dos operários foi: “A escravidão em Bangu”
62

.  

 Logo no primeiro número do A Voz do Trabalhador os militantes criticavam a 

continuidade do regime escravista. O jornal afirmou: 

“E muitas coisas que gentes superficiais alardeiam ter 

terminado com a escravidão antiga subsistem ainda que de 

formas diversas(...) Nas fábricas milhares de homens números 

gastam o mais precioso das suas energias produzindo um 

conforto de que carecem em troca de um salário que(...) os não 

deixa morrer de fome imediatamente”
63

 

 Quando o folhetim argumentava que os salários “os não deixa morrer de fome 

imediatamente”, expunha as difIculdades na vida dos trabalhadores para administrarem 

os ínfimos salários ganhos pela atividade laboral. A descrição das penúrias nas vidas 

dos operários tinha a função de inflamar os trabalhadores para a luta reivindicativa. Em 

uma das frases de impacto expostas através do jornal os militantes tentavam convencer 

o leitor afirmando que “As nossas famílias sucumbem, enquanto eles despendem 

grandes quantias em orgias, vaidades e luxúrias”
64

. 

 Os sindicalistas revolucionários buscavam convencer os trabalhadores que os 

luxos e desperdícios feitos pela classe dominante era um roubo, fruto da exploração do 

trabalho de toda a classe trabalhadora. Esta deveria reivindicar de modo a não ceder 

diante de migalhas concedidas pelo patronato. Se o mundo teria sido feito, na análise da 

COB, pelos povos produtores, era um direito destes o seu desfrute.  

                                                 
61

 Jornal A Voz do Trabalhador, numero 4, 15/08/1908. 
62

 Jornal A Voz do Trabalhador, numero 20, 15/11/1909. 
63

 Jornal A Voz do Trabalhador, numero 1, 01/07/1908. 
64

 Jornal A Voz do Trabalhador, numero 16, 30/08/1909. 



 

49 

 

“Mas o que o operariado precisa não são de paliativos na sua 

vida de escravo: o que o operariado quer é uma solução 

definitiva, que salvaguarde a sua individualidade: trabalhar, ser 

livre e gozar das riquezas da natureza como produtor que é”
65

 

 Para buscar o desfrute das riquezas do mundo por todos os povos produtores, o 

jornal evidenciava uma tática do sindicalismo revolucionário: Primeiro inflamar os 

trabalhadores em relação às demandas imediatas da classe, para logo depois expôr qual 

o caminho a ser perseguido. Ao discutir sobre a propriedade privada, proveniente do 

roubo da força de trabalho dos operários, sendo ela uma das facetas da divisão da 

sociedade em classes, o A Voz do Trabalhador mostrou que “o açambarcamento da 

propriedade por uma minoria e as consequências que a sua manutenção acarretou, 

levaram-nos a essa situação. Só uma transformação da sociedade poderá resolver o 

problema”
66

 

 A transformação social pretendida pela COB só seria feita caso os trabalhadores 

reconhecessem e se empenhassem nas lutas da sua classe. Portanto, a liberdade da 

escravidão assalariada só seria realizada a partir da libertação do capitalismo que 

esmagava e corrompia os operários. O discurso de continuidade histórica da escravidão 

sob o regime assalariado, seria posto a romper com o imaginário republicano e 

modernizador, que corrompia, segundo a COB, as possibilidades de resistências dos 

obreiros. Os sindicalistas revolucionários percebiam que o capitalismo, enquanto 

sistema dominante, não se sustentava apenas pelas opressões policiais e nas fábricas, 

mas também na criação de discursos, que, quando aceitos, justificavam as desigualdades 

sociais. Portanto, para romper com o capitalismo, além de indignação e revolta deveria-

se quebrar com as instituições e valores burgueses que sustentavam o sistema. Para o A 

Voz do Trabalhador “O povo não poderá levantar-se enquanto não sacudir o jugo dos 

monstros que o esmagam: Estado, Militarismo, Religião. Capitalismo”
67

 

 A Confederação Operária Brasileira, enquanto agitador social, buscou, através 

das páginas do seu jornal, não apenas inflamar os trabalhadores em relação às 

dificuldades em suas vidas de operários. Esta, assumiu como papel a criação de novos 

valores que estivessem de acordo com as demandas criadas pela classe trabalhadora e 

para a classe trabalhadora. Ao produzir um discurso que viesse a aproximar os 
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trabalhadores distanciando-os da conciliação com a classe dominantes e as instituições 

que a sustinha, como a polícia, o jornal tinha o objetivo de criar a cada momento o 

esboço de sociedade almejado.  

A noção de continuidade histórica da escravidão era buscada, não só para relatar 

as dificuldades na vida dos obreiros e revoltar os trabalhadores diante das opressões 

sofridas nas fábricas e ruas. Este discurso era produzido a fim de romper com a 

xenofobia produzida pela classe dominante aproximando todos os produtores residentes 

no Brasil, sem distinção étnica,  de nacionalidade ou sexo. Os trabalhadores, enquanto 

escravizados pelo capitalismo, deveriam reivindicar melhores condições de vida 

reconhecendo os demais produtores como iguais. Esta era uma tática para a criação da 

consciência de classe necessária para a luta revolucionária. 

“Revolta-te escravo! Não nasceste para trazer apenas 

angústias; és um simples, um bom e por isso abusam de ti.(...) 

Revolta-te escravo! Em vez de paciência, arma-te de ódio! O 

ódio é santo e fecundo. Odeia os que esploram com todas as 

véras da tua alma! Mas o amor também é santo e fecundo: por 

isso, ama ardentemente todos os infelizes como tu e pugna pela 

liberdade deles, como pela sua própria. 

Levanta-te! Revolta-te!”
68
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização deste trabalho teve por objetivo contribuir para a análise do movimento 

operário no Brasil da Primeira República, via a exposição da tática de militância do 

sindicalismo revolucionário. Esta tática, apesar de ter sido proveniente da Europa, 

apresentou no Brasil todo um recurso discursivo que buscava se adequar à conjuntura 

do país.  

 Para realizar o debate utilizei uma fonte para o entendimento do movimento 

operário no Brasil: o jornal A Voz do Trabalhador. Neste periódico, bastante rico de 

informações, tive de reduzir as análises sobre o período, diminuindo assim, a quantidade 

de temas que seriam abordados. Com isso, estudos como o da participação feminina e 

os trabalhos da educação racionalista tiveram de ser retirados a fim de priorizar os temas 

debatidos na monografia. 

 As reduções e prioridades feitas para a análise das fontes que tive em mãos 

poderá fornecer material para que o estudo do sindicalismo revolucionário e do A Voz 

do Trabalhador sejam usados em um novo trabalho, agora de pós-graduação. Nesse, 

além da análise dos discursos do jornal, pretendo buscar indícios da influência deste 

folhetim na sociedade da época, ao fazer a pergunta: De que modo, ou se, os jornais 

revolucionários afetavam significativamente o trabalhador na construção de uma 

consciência de classe? Na busca desta pergunta seria feita outra: Como em uma 

sociedade em que a maioria da população era analfabeta os jornais poderiam ser vistos 

como um importante recurso de formação ideológica? Estas dúvidas só poderão ser 

sanadas em um trabalho posterior. 

 Quanto à contribuições desta monografia, esta evidenciou um debate bastante 

aprofundado feitos pelos operários sobre a sociedade da Primeira República. Não só a 

não submissão às autoridades públicas, mas a criação de novos conceitos e de uma ética 

feito pelos e para os trabalhadores. A ação-direta feitas de acordo com as medidas 

repressivas do Estado, ao adotar a pena de Talião, demonstrou que os operários não 

pretendiam mais pedir, mas tomar de assalto um mundo idealizado por eles, feito de 

justiça e liberdade. 

 Considero que a Confederação Operária Brasileira(COB) foi um recurso da 

classe trabalhadora na sua luta reivindicativa. O seu estudo, terminado este trabalho 

monográfico, deve se ampliar sobre este momento para entender qual o seu alcance 
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político. Esta problemática se apresenta importante, pois, não adiantariam palavras 

revolucionárias sem o convencimento da base. 

 Com este trabalho busquei, além de contribuir academicamente para o estudo da 

formação da classe trabalhadora no Brasil, fazer desta pesquisa um recurso de militância 

política. Enquanto professor e anarquista, fiz dessa monografia um estudo em que se 

privilegiasse as falas dos trabalhadores. Portanto, levarei tais escritos como recurso 

pedagógico em sala de aula, buscando formar, como os trabalhadores da COB, a 

consciência de classe necessária para a emancipação popular nos dias atuais. Assim, 

como os sindicalistas revolucionários, agora tenho novos desafios: Como transpor para 

a sala de aula os conhecimentos acumulados na universidade, e , como fazer, em um 

período de “emburrecimento coletivo” produzido pela grande mídia, deste trabalho 

acadêmico um material de militância a ser lido e não apenas papéis empoeirados e 

esquecidos em uma gaveta? 
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