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A

3

AÇÃO TERRITORIAL DOS
SINDICATOS-REVOLUCIONÁRIOS
SOB O ESTADO LIBERAL

Os estudos sobre o movimento operário que têm como foco as
ações territoriais ainda são escassos. Poucas foram as pesquisas que
procuraram compreender essas ações e de que maneira os sindicatos
as organizavam. Desta forma, os estudos sobre o operariado e sua
relação com o território são insuficientes e sujeitos a grandes desafios, muito embora a nossa pesquisa tenha demonstrado a viabilidade
dessa discussão na Geografia, ao utilizarmos dois conceitos-chave
dessa ciência, território e territorialidade, ambos com a intenção de
melhor compreender as ações dos sindicatos.
Ao aceitarmos esse desafio, procuramos demonstrar de que
forma a análise geográfica contribuiria com os estudos sobre o sindicalismo brasileiro do início do século XX, proporcionando uma
compreensão melhor sobre as intensas movimentações (seja na
organização de greves, manifestações públicas, encontros nacionais)
que as entidades sindicais realizavam como forma de conquistarem
melhores salários e condições de trabalho.
Desta forma, discutir o movimento sindical organizado tendo
como base os referenciais geográficos significa também entender as
estratégias territoriais utilizadas por esses sindicatos. Neste capítulo
teremos como objetivo demonstrar a emergência do movimento
sindical no mundo e no Brasil, atentando-nos, principalmente, ao
que tange ao sindicalismo-revolucionário.
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Além disso, analisaremos a sua atuação tendo em evidência as
políticas administradas para a classe operária pelo Estado liberal
dominante até o fim da década de 1920, já discutido no capítulo
anterior. Nas próximas páginas, nossas preocupações voltam-se
a compreender minimamente quais eram as principais correntes
sindicais existentes no início do século XX no país, suas bandeiras
de luta e os métodos de ações.

3.1 – O movimento sindical no início do século XX
no Brasil
A pluralidade de ideias e ações no movimento sindical do início
do século XX no Brasil é patente. Grande parte delas, oriunda dos
imigrantes europeus que aqui aportaram, funcionou enquanto sustentação ideológica de vários sindicatos.1
Antes mesmo da criação de sindicatos de resistência, os trabalhadores procuraram alguns mecanismos de solidariedade para atenuar
a difícil vida que levavam. Dentre essas opções, as entidades mutuais/beneficentes, reformistas e as católicas, funcionaram enquanto
possibilidade de organização dos trabalhadores. De forma geral,
essas entidades sindicais buscavam respeitar as implicações legais
existentes, produzindo muito pouco no que tange a uma ação sindical
mais contundente e que suplantasse esses marcos regulatórios.
Além da análise dessas entidades, teremos como foco, prioritariamente, as organizações sindicais baseadas no sindicalismo-revolucionário, pois eram as que claramente definiam-se como classistas
e empreendiam uma luta direta contra o capital. Mais ainda, ao
definirem a luta de classes como uma tática para a conquista de melhores condições de vida e de transformação social, realizavam várias
práticas territoriais de grande importância para nossa pesquisa.

1

Em sua maior parte, esses imigrantes, não conquistando o tão sonhado acesso à
propriedade rural, tornaram-se anarquistas e socialistas.
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É importante frisar que a nossa escolha em aprofundar a discussão acerca dos sindicatos-revolucionários explica-se também pela
supremacia dessas organizações até a década de 1930, largamente
destacada por Batalha (2000) e Antunes (1982). Desta forma, neste
capítulo nossas atenções voltam-se ao entendimento das territorialidades dos sindicatos-revolucionários, como também à compreensão
da participação das outras tendências existentes no período, aquelas
de perfil mais conservador – casos das mutuais/beneficentes, reformistas e católicas –, ou também as de caráter revolucionário, caso da
presença do Partido Comunista nos meios sindicais.
Entendemos que esta análise propiciará, quem sabe, um melhor
entendimento acerca da diversidade ideológica que existia entre
os sindicatos nesse período, momento esse marcado por grande
agitação operária.

3.1.1 As associações mutuais e beneficentes no
sindicalismo brasileiro
Ao escolher discutir as entidades beneficentes/mutuais, reformistas e católicas, propomos apresentar de que forma essas
entidades se organizavam e suas relações com o Estado, afirmando
que nossa análise se baseará unicamente na bibliografia existente,
e não em fontes primárias (uma vez que não é o escopo principal
desta obra).
Organizando-se, num primeiro momento, em entidades beneficentes e étnicas, o operário buscava formas de mitigar uma vida
repleta de penúria econômica, recorrendo a essas associações que
funcionavam como um polo de ajuda mútua. Uma questão inicial é
entender que esse operariado do início do século XX era composto
predominantemente de imigrantes europeus, vindos com suas famílias, subvencionados pelo Estado, e dispostos a se estabelecerem
definitivamente no país.
Isso não significa que entre os primeiros operários não existissem
fortes núcleos de trabalhadores nacionais, como foi demonstrado
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por Batalha (2000), apontando que a visão majoritária de que os
operários eram imigrantes possibilita o desaparecimento “sobretudo
dos negros, além disso, de resto, o Brasil inexiste ao norte do Rio de
Janeiro” (Batalha, 2000, p.7).
Sem necessariamente serem ideologicamente homogêneas, essas
agremiações
viam a necessidade de organizações duradouras, fortes e financeiramente sólidas para alcançar seus objetivos, não hesitando
em manter funções mutualistas para garantir a permanência dos
associados pagando suas mensalidades. Para esse sindicalismo a
greve era o último recurso, e nada mais que isso, jamais um fim em
si mesmo, pois o que importava era a obtenção de ganhos, mesmo
que parciais, em qualquer momento. (Batalha, 2000, p.33)

Essas associações mutuais/beneficentes não possuíam como
método de ação o enfrentamento de classes, nem pontuavam a necessidade de se colocar a vida cotidiana numa perspectiva de uma
mudança radical. As entidades sindicais de caráter mutual/beneficente surgem ainda no século XIX entre trabalhadores de diversos
ofícios e empregos públicos.
Na verdade, a constituição de uma associação de tendência mutual, por exemplo, ocorria largamente entre aqueles grupos de trabalhadores que já mantinham algum nível de qualificação ou mesmo de
uma tradição organizacional maior (Batalha, 2000). Essas entidades
propunham-se a realizar programas assistenciais que incluíam serviços-farmacêuticos e auxílio em caso de enfermidades, desemprego,
invalidez e funerais.
Eram combatidas pelos sindicatos-revolucionários, já que pregavam, de certo modo, uma resignação dos trabalhadores com relação
a sua situação de penúria, sendo por isso, contrárias à luta de classes.
Para os militantes sindicalistas-revolucionários, essas organizações
criavam a falsa expectativa nos operários de que pudessem conseguir
melhoria nas suas condições de existência sem afetar as relações de
produção. Além disso, reforçando a origem étnica, por exemplo,
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dividiam a classe operária, enfraquecendo o movimento de cunho
reivindicatório.
Ao se organizarem dessa forma, essas associações não propunham
grandes transformações na vida operária (ou seja, um mundo socialista e sem exploração nem era cogitado) e por isso recebiam grandes
ataques de anarquistas, muito embora estes também se utilizassem
de ações que buscassem a cooperação operária, como no caso de uma
greve de grande magnitude, na qual a solidariedade econômica, por
exemplo, possibilitava uma maior continuidade do movimento.
Essas sociedades mutuais/beneficentes tinham diferentes formas de organização interna, sendo que algumas especificavam a
necessidade de seus associados terem ligação étnica ou funcional
para a admissão em seus quadros, enquanto outras não mantinham
qualquer restrição (Simão, 1966).
Essas entidades estavam organizadas localmente, ligadas aos interesses corporativos de cada profissão, podendo ser étnicas, religiosas
etc., não demonstrando assim uma ideologia dominante.
Conforme a luta operária ia tornando-se mais complexa, visto
que os antagonismos de classe ficam cada vez mais claros entre os
operários e os patrões, essas agremiações iam perdendo espaço para
as entidades mais combativas, como as sindicalistas-revolucionárias
e posteriormente as comunistas.
Apesar de algumas delas tentarem a formação de união geral de
associações mutuais, Simão (1966, p.161) aponta somente a existência de uma federação de associações, no ano de 1899, em São Paulo.

3.1.2 Os sindicatos reformistas e sua atuação sindical
Os sindicatos denominados reformistas (Batalha, 2000) não
possuíam necessariamente uma coesão ideológica e, assim, não representavam uma unidade dentro do movimento sindical do início
do século XX. Ao serem chamadas posteriormente de reformistas,
essas entidades sindicais, aos olhos desatentos do leitor, parecem
possuir propostas e formas de ação equivalentes.
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Entretanto, a formação dessas correntes já nos mostra a dificuldade de enquadrá-las numa única concepção ideológica, visto a
presença de socialistas, positivistas e corporativistas, para citar as
principais tendências. Para Batalha (2000), o que as unia de certa
forma era a busca por melhorias na vida operária, mesmo que parciais, possibilitadas com o acesso constante às autoridades enquanto
mediadoras de conflitos.
Além disso, incentivavam a participação política de alguns militantes nas eleições legislativas, num processo no qual as conquistas
operárias poderiam ser consolidadas através de leis.
No decorrer de sua existência, os sindicatos reformistas sempre
tentaram rivalizar com os sindicatos-revolucionários na arregimentação da classe operária, seja por meio da criação dos partidos operários e operários socialistas (Fausto, 1976), ou mesmo na organização
de um encontro nacional operário, chamado de 4° Congresso Operário de 1912, realizado na cidade do Rio de Janeiro, com o apoio
explícito do governo federal.
Apesar de ideologicamente terem divergências entre si, a maior
discordância se dava em relação aos sindicatos-revolucionários, principalmente no que tange à participação em eleições, à aproximação
com as autoridades públicas, e ao fato de não terem a greve como um
recurso prioritário de defesa de classe.
Muito embora seus métodos de ação fossem diferentes, algumas
bandeiras defendidas nesse 4° congresso operário se assemelhavam
àquelas historicamente defendidas pelos sindicatos-revolucionários,
como “oito horas de trabalho, limitação do trabalho de mulheres e
menores, descanso semanal, indenização por acidentes, pagamentos
por semana” (Fausto, 1976, p.56).
Esses sindicatos, em sua quase totalidade, encontravam-se na
cidade do Rio de Janeiro, antigo Distrito Federal, com pequena
presença dessas entidades no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e
Pernambuco. Quando houve o 4º Congresso Operário de 1912,
entidades de várias partes do país participaram do evento, o que
denota a nós, numa primeira impressão, um maior espraiamento
desses sindicatos pelo país.
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Entretanto, embora demonstrando uma maior presença nacional,
ao contrário dos encontros organizados pelos sindicalistas-revolucionários, não se pode afirmar que ele comportasse uma linha ideológica
e de ação comuns a todos os participantes, pois como apontou Batalha
(2000) “o sindicalismo reformista nunca foi ideologicamente homogêneo e jamais alcançou uma unidade organizacional, como ocorreu
no sindicalismo revolucionário com a COB” (Batalha, 2000, p.32).
Em 1923, surgiu novamente uma tentativa de organização de
uma parte desses sindicatos, agrupando-se os cooperativistas numa
única entidade nacional, a Confederação Sindicalista Cooperativista
Brasileira (CSCB),2 que atuou junto ao nascente Partido Comunista
(surgido em 1922), com a proposta de, nas palavras de Batalha (2000,
p.36), “reduzir a influência dos anarquistas nos sindicatos e tomarlhes o controle dessas organizações”.
Mesmo com essa tentativa de reorganização de parte dos sindicatos reformistas por meio da CSCB, a sua abrangência territorial não
ia além do antigo Distrito Federal, do sul de Minas Gerais e do leste
de São Paulo. Batalha (2000) não titubeia em dizer que “essa corrente
não representaria mais do que uma nota de rodapé na história do
movimento operário brasileiro, não fosse a aliança que constituiu
com o nascente Partido Comunista”3 (Batalha, 2000, p.27).
Em linhas gerais, os sindicatos reformistas, em que pese terem
grande participação na organização dos trabalhadores do início do
2

3

A Confederação Sindicalista Cooperativista Brasileira (CSCB) foi fundada em
1921 e extinta em 1924. Teve em seus quadros 74 associações profissionais e
cooperativas, substituindo a outrora associação de base local Federação Sindicalista Cooperativista Brasileira (Batalha, 2009, p.225).
Gomes (1988) discute as principais bandeiras defendidas pela CSCB e suas
diferenças com o sindicalismo-revolucionário. Para a autora, embora os cooperativistas da CSCB “reconhecessem a greve como um ‘sagrado direito proletário’,
propunham que a conquista de máquinas, oficinas e fábricas fosse feita por meio
de uma sistematização cooperativista, destinada a transformar o capital singular
em capital coletivo. Rejeitavam, por conseguinte, a ação direta e opressora, que
atuava pela desapropriação violenta de todas as riquezas, declarando inimigos
Estados e patrões” (Gomes, 1988, p.132).
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século XX na cidade do Rio de Janeiro, não conseguiram amealhar
grande destaque entre a maioria operária, principalmente entre os
imigrantes, visto que esses operários tinham pouco interesse em
participar na política partidária brasileira nos termos propostos por
esses sindicatos. Na década de 1930, já em outros moldes, muitas
das ideias centrais dessas agremiações (como a intermediação do
Estado no conflito capital e trabalho) estariam em evidência após a
chegada ao poder de Getúlio Vargas.4

3.1.3 Os sindicatos católicos e a questão social
Outra vertente da organização sindical nas primeiras décadas do
século XX era a católica. Tinha como objetivo subtrair o operariado
da influência anarquista e socialista. Ao contrário dos sindicatos
reformistas, que não possuíam uma composição ideológica uniforme,
os sindicatos católicos sabiam claramente qual modelo organizacional seguir: a doutrina social da Igreja Católica, expressa na encíclica
Rerum Novarum de 1891.5 Formadas por leigos, essas entidades
4

5

Sobre a postura tomada pelos sindicatos reformistas com relação à política
sindical estatal, Araújo (1994) diz que no pós-1930: “foram essas correntes
reformistas, receptivas à ação do Estado, que do interior do movimento operário
deram vida imediata ao projeto sindical do Governo Provisório. Os amarelos
procuraram oficializar imediatamente os sindicatos sob o seu controle e pelo
menos uma parte deles associou-se ao Ministério do Trabalho tanto na realização
de uma campanha de sindicalização e na organização dos setores operários sem
experiência sindical anterior, quanto no combate aos sindicatos autônomos”
(Araújo, 1994, p.194-195).
A Encíclica, com um cunho conservador, defendia a existência da propriedade
privada, criticava veementemente o socialismo, apontando como algo “prejudicial àqueles membros que a querem socorrer, contrários aos direitos naturais dos
indivíduos, desnaturando as funções do Estado e perturbando a tranquilidade
pública”. Com relação às greves, a Encíclica afirmava que “é preciso que o Estado ponha cobro a esta desordem grave e frequente, porque estas greves causam
dano não só aos patrões e aos mesmos operários, mas também ao comércio e aos
interesses comuns [...]”. Mais detalhes: <http://www.vatican.va/holy_father/
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estiveram presentes em várias localidades do mundo, rivalizando,
em muitos lugares, com os socialistas e os sindicalistas-revolucionários no que tange à organização da classe operária. As principais
características desse sindicalismo eram a “defesa do catolicismo, do
entendimento entre trabalhadores e patrões e contrários às greves,
mescladas a uma tímida denúncia dos males da industrialização e
um virulento antissocialismo” (Batalha, 2000, p.28).
No Brasil, até o final da década de 1920, tiveram uma presença
territorial diminuta se comparada com os sindicalistas reformistas
e revolucionários, sendo encontradas em São Paulo, Minas Gerais e
Pernambuco, sendo que no Rio de Janeiro sua influência aumentou
como resposta às grandes agitações operárias de 1917-1920 (Batalha,
2000, p.28).6
A partir de 1930, esses sindicatos ganhariam maior expressividade, e é sob pressão de várias de suas organizações, como o Centro
Operário Católico metropolitano, que em 1934 se interrompe um
período de unicidade sindical (1931-1934) e volta-se à pluralidade
sindical.7
É importante frisar que, a partir de 1935, quando a ação estatal
no controle dos sindicatos torna-se mais forte, esses sindicatos lentamente vão se extinguindo, prevalecendo, a partir desse momento,
os sindicatos oficiais.8

6

7

8

leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum_po.html>.
Acesso em: 12/5/2011.
Em Minas Gerais, por exemplo, os sindicatos católicos formaram em 1919 uma
Confederação Católica do Trabalho, baseada na Encíclica Rerum Novarum, e
com o objetivo de educar o operário na fé católica, bem como implantar o ensino
religioso nas escolas públicas.
Embora a pluralidade voltasse ao cenário sindical, cada categoria somente teria
direito apenas a três representantes por base territorial. Na verdade, o sindicalismo católico desde os primeiros momentos da intervenção estatal aceita a
postura do governo, realizando, ainda em 1931, atos de apoio a Lindolfo Collor,
então Ministro do Trabalho. Mais detalhes, ver Antunes (1982).
Consideramos sindicatos oficias aquelas entidades surgidas com a intervenção
estatal ou que aceitando esse processo, procuraram ser reconhecidas pelo Estado.
Mais detalhes, ver o Capítulo 5, principalmente o subcapítulo 5.2.
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3.1.4 Os sindicatos-revolucionários e os sindicatos
comunistas: teoria e prática sindical de combate
Saindo do campo conservador do meio sindical, temos os sindicatos-revolucionários e os sindicatos apoiados pelo Partido Comunista.
As primeiras organizações sindicais revolucionárias, e que claramente se diferenciavam das entidades conservadoras, apareceram
no cenário mundial em meados do século XIX, com a formação dos
primeiros sindicatos por ofício que deram origem às organizações
internacionais de trabalhadores.
No momento em que o operariado percebeu que somente a sua
organização enquanto classe reduziria as mazelas sociais existentes,
diversas entidades surgiram no mundo industrial. Entre elas, poderíamos citar a Grand National Consolidated Trades, em 1834, na
Inglaterra, uma das primeiras federações de sindicatos nacionais,
até chegarmos à principal entidade mundial de trabalhadores do
século XIX, a Associação Internacional de Trabalhadores (AIT) –
fundada em 28 de setembro de 1864, em Londres, a partir do
contato entre trabalhadores franceses (participantes, a convite
do seu governo, da Exposição Industrial Mundial de Londres) e o
Conselho Sindical de Londres, entidade representativa do movimento operário inglês.
Além de trabalhadores franceses e ingleses, a AIT congregou no
seu início vários grupos de emigrantes, como italianos e alemães. Representando os alemães e fazendo parte de seu Conselho Geral estava
Karl Marx, redator dos estatutos da entidade. No decorrer da década
de 1870, a AIT ganhou maior importância entre os trabalhadores
e muitas de suas diretrizes foram seguidas em várias organizações
operárias, tanto na Europa, através de entidades belgas, suíças,
holandesas, italianas, espanholas e austríacas, como na longínqua
América do Sul, onde se instalaram seções na Argentina e no Uruguai, estas últimas incentivadas por Eliseé Reclus.9
9

Sobre a importância de Reclus na organização da Primeira Internacional na
América do Sul, ver Hardman (1982).
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Embora despertando ódio entre a burguesia e a igreja,10 a importância da AIT para a classe operária não esmorecia. Pelo contrário,
já nos seus primeiros congressos, como o de Londres em 1865, e
principalmente em Genebra em 1866, é nítido, entre os debates, a
necessidade de reconhecimento do movimento sindicalista e de sua
arma mais importante: a greve.
Nesses primeiros congressos, as principais divergências no que
tange à organização dos trabalhadores estavam entre Marx, seus
apoiadores, e os proudhonianos. Isso ocorria porque, para Marx, a
luta operária deveria ocorrer simultaneamente à luta revolucionária
e, desta forma, as conquistas parciais dos trabalhadores na luta contra o capital (como a exigência de medidas sociopolíticas por parte
do Estado a favor de mulheres e crianças ou em prol da limitação da
jornada de trabalho) não trariam empecilhos à revolução.
Contrariamente, os proudhonianos, liderados por Tolain, negavam qualquer interferência do Estado em matéria de regulamentação das condições contratuais de trabalho porque achavam que
isso estabilizava o Estado e colocava em perigo a liberdade social.
Essas divergências se estenderam e ampliaram-se no Congresso de
Lausanne, em 1867. O ponto central dos debates na cidade suíça
foi a discórdia entre Marx, que preconizava a necessidade de organização dos trabalhadores em partido político, e os proudhonianos,
contrários a essa proposta.
Só no final da década de 1860, no Congresso de Basileia, houve
o enfraquecimento das ideias proudhonianas na entidade, quando
as ideias de Marx foram vitoriosas.11 Entretanto, ao mesmo tempo,
a presença de Mikhail Bakunin nesse congresso, representando
a seção francesa, colocou novamente em evidência na AIT, entre

10 A Encíclica Quod Apostolici Muneris, de Leão XIII, questionava a influência
socialista e da Internacional sobre os trabalhadores (cf. Abendroth, 1977).
11 É importante destacar que nas discussões de algumas resoluções da AIT, Bakunin e Marx foram contrários às ideias proudhonianas de Tolain, que defendia
a necessidade da existência da pequena propriedade individual. Mais detalhes,
ver Colle, G.D.H (1986).
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outras coisas, a necessidade do apoliticismo da organização de
trabalhadores.
A disputa entre Marx e Bakunin seria a tônica dos congressos
seguintes ao da Basileia. Bakunin, de alguma forma influenciado
pelas ideias proudhonianas, discordava da posição dominante no
conselho geral, no qual os trabalhadores deveriam se reunir em
partido político. Para o revolucionário russo, valendo-se dos estatutos da entidade e das palavras inaugurais, a emancipação da classe
trabalhadora deveria ser obra da própria classe trabalhadora, e não
de algum partido político, algo abertamente defendido por Marx
desde o congresso de Londres de 1865. Para Abendroth (1977), essa
disputa ocorria devido ao nível de organização industrial existente
nos países representados na associação. Diz:
todos os congressos da Internacional passaram a se caracterizar
pelo fato de que nas delegações dos países que estavam industrialmente muito desenvolvidos predominam as conceituações de Marx
defendidas pela maioria do Conselho Geral, com o apoio, sobretudo, dos sindicatos ingleses, enquanto nas delegações dos países
essencialmente agrários (então a Itália e a Espanha e, inicialmente,
ainda, a França) ou representativas de regiões caracterizadas pela
pequena empresa artesanal (à época a Suíça francesa), até a comuna
parisiense (1871), predominavam conceitos proudhonísticos e, mais
tarde, bakuninísticos. (Abendroth, 1977, p.37)

Independentemente de concordarmos ou não com a asserção
de Abendroth (1977), o fato é que Bakunin novamente trouxe
para o seio da Internacional a necessidade da organização dos trabalhadores não em partido político, mas em grupos autogeridos
horizontalmente. Como afirma Samis (2007), sobre o Congresso
de Basileia, em 1869,
Bakunin, em contraste com a corrente alemã que propunha uma
orientação político-partidária para a Associação Internacional de
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Trabalhadores (AIT), defenderia a unidade econômica do proletariado. (Samis, 2007, p.10)

As divergências entre Marx e Bakunin, largamente conhecidas,
levaram à expulsão do anarquista russo da AIT em 1871. Entretanto,
se essa divergência estaria resolvida no âmbito da Internacional, não
ocorria o mesmo com relação à organização do movimento operário
em alguns países europeus (caso da França, Alemanha e da Itália),
pois, mesmo com a vitória da ala marxista na Internacional, duas
formas de organização do proletariado predominariam: a marxista,
na qual o operariado se organizaria em partido político e, próximo
ao partido, os sindicatos de trabalhadores, tendo como principal
exemplo o Partido Social-Democrata Alemão; e a anarquista, na
qual os trabalhadores se organizariam em associações sem vínculos
partidários e teriam a greve geral como maior instrumento revolucionário. Para Bihr (1993),
A diferença radical entre sindicalismo revolucionário e sindicalismo social-democrata dava-se, neste ponto essencial, a autonomia
estratégica, organizacional e cultural dos sindicatos reconhecida pelo
primeiro e negada pelo segundo, que, em última análise, reduzia a
função de “correia de transmissão” do partido, de acordo com a fórmula bem conhecida de Lênin, mas que a social-democracia anterior
a 1914 já soubera colocar em prática. (Bihr, 1993, p.29)

As posições de Bakunin dentro da Internacional influenciariam o
surgimento de uma vertente de extrema importância do sindicalismo
mundial, com forte presença no Brasil no início do século XX:12 o
12 A maior presença do sindicalismo de orientação anarquista no país seria, segundo
Fausto (1976), devido à fraca industrialização brasileira no início do século
XX, afirmando que nos países de maior industrialização, como a Alemanha,
por exemplo, o sindicalismo predominante tinha orientação marxista (caso da
influência do Partido Social-Democrata). Entretanto, cabe ressaltar que, embora
a industrialização no país fosse ainda incipiente no limiar do século XX, onde
ela prosperou (caso de São Paulo e Rio de Janeiro), a orientação libertária entre
os sindicatos foi predominante, como demonstrou Batalha (2000).
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sindicalismo-revolucionário. Tendo como principais propostas a
ação direta, a autogestão e a greve geral revolucionária, os sindicatos
influenciados pelas propostas de Bakunin se espalharam por vários
países da Europa (Portugal, Espanha, França, Itália, Bélgica, entre
outros) e da América (EUA, México, Brasil, Argentina e Uruguai).
O caso mais próximo do sindicalismo de resistência no Brasil
foi a CGT (Confédération Générale Du Travail). Essa entidade
sindical surgiu em 1895 e a partir de seu congresso de 1906 tornou-se adepta das proposições anarquistas, como a ação direta, o
apoliticismo, o federalismo, a greve geral funcionando como órgão
de resistência dos operários na luta contra o capital.13 Sobre a influência do sindicalismo-revolucionário na CGT francesa, Samis
(2007) aponta que:
Todos esses anarquistas de alguma forma buscavam resgatar a
perspectiva de Bakunin. No caso francês, o da CGT – paradigma
para o sindicalismo revolucionário em diversos países –, as táticas
do boicote, sabotagem e da greve geral, combinadas ainda a uma
profunda desconfiança em relação à política parlamentar, indicavam claramente a presença libertária na formulação dos postulados
sindicais. (Samis, 2007, p.10)

A presença libertária na CGT no início do século XX evidencia
que a supremacia das ideias marxistas na Primeira Internacional
(1864-1872) e na Segunda Internacional (1889-1914) não foi suficiente para unificar o movimento sindical de cunho revolucionário.
A experiência dos sindicatos franceses seria a base angular das proposições dos sindicalistas do início do século XX no Brasil. Largamente influenciados pela CGT francesa, inclusive mencionando
13 Segundo Toledo (2004, p.35), a CGT tinha como principais orientações políticas:
“1º) Organizar os assalariados para a defesa de seus interesses morais e materiais,
econômicos e profissionais. 2º) Organizar fora de todo partido político, todos os
trabalhadores conscientes da luta a empenhar para a supressão do salariato [sic]
e do patronato”.
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essa ligação em seus estatutos, vários sindicatos brasileiros teriam
algumas proposições do sindicalismo-revolucionário em várias de
suas teses.
Muito embora a principal organização de trabalhadores do país
no período em estudo não se declarasse anarquista, a influência de
Bakunin era muito clara. Como afirmava Neno Vasco,14 participante
direto das formulações estatutárias do 1° Congresso Operário
Brasileiro
O congresso não foi decerto uma vitória do anarquismo. Não o
devia ser. A Internacional, desfeita por causa das lutas de partido
no seu seio, deve ser memorável lição para todos. Se o congresso
tivesse tomado caráter libertário, teria feito obra de partido, não de
classe. O nosso fim não é constituir duplicatas dos nossos grupos
políticos. Mas se o congresso não foi a vitória do anarquismo, foi,
porém, indiretamente útil à difusão das nossas ideias. (Neno Vasco
apud Leval, 2007, p.14)

Desta forma, as lutas sindicais desenvolvidas nesse período,
apesar de algum espontaneísmo, eram substancialmente apoiadas em
teoria e aceitas por boa parte da classe operária mundial, tais como a
ação direta, a autogestão e a solidariedade operária. Uma das propostas dos sindicatos-revolucionários adotada no Brasil nos primeiros
congressos da classe operária era a diferenciação entre os sindicatos
de resistência e as outras agremiações sindicais. Para tal efeito, as
entidades sindicais revolucionárias orientavam que as agremiações
de resistência se utilizassem do nome “sindicato” em seus estatutos, procurando assim uma diferenciação dos outros agrupamentos
operários que não tinham como principal preocupação fomentar
entre os trabalhadores a busca por uma sociedade mais igualitária,
se utilizando para isso do combate ao capital.

14 Advogado e anarquista português, uma das principais lideranças do movimento
operário no início do século XX.
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Para Canêdo (1988),15 essa diferenciação era importante, pois
as primeiras organizações não tinham o nome de sindicato. Eram
denominadas Associação Operária, Associação de Resistência,
Aliança Operária, Sociedade União e Defesa etc. A designação
do sindicato só começou a aparecer com mais frequência após a
realização do Primeiro Congresso Operário, realizado em 1906,
que aconselhou o seu uso para diferenciar as associações de resistência ao patronato daquelas de função beneficente. (Canêdo,
1988, p.36)

Essas entidades de resistência dependiam para a sua sustentação
exclusivamente da cotização de seus filiados, possibilitando que fossem independentes, mas também efêmeras. Com grande influência
das ideias anarquistas, como a defesa da ação direta, da autogestão
operária e da destruição do Estado, esses sindicatos entendiam que
a luta sindical era uma oportunidade de se colocar em prática alguns
desses pressupostos classistas.
Isso ocorria porque, para essas agremiações, a luta contra o capital não se finalizava na conquista das melhorias desejadas, mas
se expandiria na prática sindical, já que a forma de organização
funcionaria para os trabalhadores como uma avant-première da
nova sociedade. Como mostra Sferra (1987, p.10): “Através destes
órgãos buscava-se conscientizar os trabalhadores de seus direitos
imediatos como forma de conquista do bem-estar material e moral
para a conscientização de classe”.
Desta forma, a organização interna de um sindicato-revolucionário espelharia o modelo de organização social desejado pela classe
operária numa possível sociedade futura, no qual
15 Batalha (2000), ao apontar as origens dos sindicatos no país, diz: “voltados
para a ‘ação econômica’, os sindicatos enfrentavam questões como a jornada
e as condições de trabalho, os salários, a forma de pagamento etc. Essas novas
organizações surgiram com as denominações mais diversas: associação, centro,
grêmio, liga, sociedade, união e, até mesmo, sindicato” (Batalha, 2000, p.15).
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a federação livre, grupos autônomas de trabalhadores podem e sabem
melhor que outros organizar diretamente a produção e o consumo,
ou todas as funções sociais úteis e necessárias. (Sferra, 1987, p.19)

Como a greve, a ação direta era um mecanismo de embate sindical que, afastando o operário da luta político-partidária, educá-lo-ia
para a sua transformação. Ou seja, essa estratégia propiciaria que
os operários, organizados sem a presença estatal ou partidária, demonstrassem a sua força por meio de uma ação sem intermediários,
num processo no qual a luta cotidiana forjasse as bases de uma
sociedade futura. Canêdo (1988) afirma que
A ação direta como instrumento de resistência ao capital deveria
assumir a forma de greves (geral ou parcial), passando pelo boicote,
queda do ritmo de trabalho, produção deliberadamente imperfeita,
além das manifestações públicas. (Canêdo, 1988, p.40)

Os sindicatos-revolucionários estavam organizados por grande
parte do país até fins da década de 1920. E essa organização tinha
como objetivo a ruptura com uma ordem social totalmente desvantajosa para os trabalhadores, visto as más condições de trabalho, salário
e de moradia. Neno Vasco apontava que a participação dos operários
nessas entidades só ocorreria se essas entidades tivessem como princípio o “franco acesso, sem impedimentos nem taxas proibitivas, a
sindicatos que não rejeitem nem expulsem ninguém por ideias e tenham para todas as opiniões a maior tolerância” (Vasco, 1984, p.125).
Interessante anotar que, se num primeiro momento, os sindicatos
vão surgindo conforme as demandas específicas de cada ofício, aos
poucos essa organização deixa a escala local (geralmente nas cidades
mais industrializadas, como Rio de Janeiro e São Paulo) e vai se espalhando pelo território nacional, numa progressão que, para Moreira
(1985), seguia a própria dinâmica industrial.16
16 Ao comentar sobre a dinâmica sindical desses sindicatos-revolucionários, Simão
apontava que “O sistema de relações intersindicais ideado não era concentrado,
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Isso ocorria porque, para esse autor, conforme a economia fabril
deixou de ser regional, o operariado, percebendo essa mudança
escalar, também se tornou nacional. Diz:
Assim, quanto mais o espaço molecular se unifica e se torna
nacional, mais se unifica e se torna nacional o operariado. [...] Como
que em claro enunciado dessa configuração escalar, no período de
1917-1920 o movimento operário paralisa nacionalmente o trabalho, em greves que vão se sucedendo de um para outro lugar, sob
uma só orientação e programa, do Rio Grande do Sul ao Pará, em
greves gerais por todo o país (RS, SP, RJ, BA, PE, PA), anunciando
sua maturidade como sujeito histórico. (Moreira, 1985, p.80)

Apesar de sua força estar demonstrada principalmente nas greves e manifestações ocorridas até a década de 1920, Antunes (1988)
aponta que o sindicalismo-revolucionário teve grande expressividade em São Paulo até o início da década de 1930. Para ele, mesmo
havendo um descenso dessa tendência sindical no movimento operário, após a Revolução de 1930,
não é verdadeira a afirmativa segundo a qual os anarcossindicalistas
eram uma força secundária no início dos anos 1930; ao contrário,
pelo menos até 1934, eles ainda constituíam força significativa em
termos de penetração no movimento sindical. (Antunes, 1988,
p.103)

Por essa análise inicial, percebemos que os sindicatos-revolucionários – chamados por grande parte dos historiadores e cientistas
sociais que estudam o movimento operário brasileiro, entre eles
Antunes, também de anarcossindicalistas17 – tiveram expressiva
mas fluido; e as formas de controle associativo não eram centralizadas, mas
difusas e orientadas dos grêmios para o órgão federativo” (Simão, 1966, p.194).
17 Ao utilizarmos prioritariamente o termo sindicalista-revolucionário, temos consciência de que a maioria dos militantes dos sindicatos era anarquista. Entretanto,
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importância na organização do movimento operário no país, mas
também destacado papel no sindicalismo mundial.
De outra parte, a ala marxista desdobrada da I Internacional teve
como sua maior expressão, antes da Primeira Guerra Mundial, o
Partido Social-Democrata Alemão, principal organizador da classe
operária alemã e, posteriormente à guerra, na influência marcante
dos bolchevistas russos.18 Em que pesem a lei contrária ao socialismo
de 1878 (Lei promovida pelo governo Bismarck) e, posteriormente,
a própria introdução de várias normatizações nas relações entre o
capital e o trabalho pelo II Reich (1881),19 o partido social-democrata
alemão, ano após ano, angariava adeptos entre os operários. Como
aponta Abendroth (1977), “os sindicalistas cresciam rapidamente.
Se em 1892 contavam apenas com 300 mil associados, já em 1899,
incluindo os fracos sindicatos cristãos, tinham 600 mil, em 1913, 2,5
milhões” (Abendroth, 1977, p.47).
Estavam organizados por quase toda a Alemanha e, desde 1892,
no congresso sindical de Halberstadt, centralizaram as federações
sindicais tendo em consideração o princípio profissional (Abendroth, 1977). Diferentemente dos sindicatos-revolucionários que
questionavam o real uso e a validade das reformas trabalhistas numa
sociedade capitalista e, desta forma, negavam a participação em
qualquer jogo político partidário, os social-democratas viam a luta
não usamos o cognome “anarcossindicalista”, pois, ao defenderem a autonomia
do sindicato, esses militantes defendiam uma entidade na qual as diferenças
políticas ou religiosas não provocassem discórdias internas que pudessem levar
a uma divisão da organização ou, no caso extremo, ao seu próprio fim.
18 Ao apontarmos o Partido Social-Democrata Alemão com uma ala importante
do marxismo, no que tange à ação sindical, levamos em consideração também
a influência, despertada por suas ideias, na organização de vários partidos pelo
mundo. Como afirma Andreucci (1985), “entre 1890 e o final do século estava
situado o período da maior expansão através da social-democracia alemã, na
influência das ideias que ela representava todos os partidos socialistas criados
após essa data declararam expressamente que assumiam os modos de ser, o
programa e a doutrina da social-democracia alemã” (Andreucci, 1985, p.28).
19 Entre as leis surgidas, temos as que instituíram o seguro-invalidez, o seguro-acidente e o seguro-doença.
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parlamentar como um caminho possível à superação do sistema
capitalista e à emergência de uma sociedade mais igualitária.
Para isso, seria imprescindível a arregimentação da classe operária ao partido e, por conseguinte, à organização sindical de caráter
social-democrata, como forma de ascender ao poder e lentamente
estabelecer marcos sociais mais profundos.20 Desta forma, o projeto
social-democrata entendia que a organização sindical poderia ser um
veículo importante para a conquista do Estado pelo proletariado,
sendo que, quanto maior a presença dos sindicatos social-democratas
entre os trabalhadores, maior seria, pelo menos na teoria, a proporção
de cadeiras do partido no parlamento.
A opção da conquista do Estado como maneira inexorável de
emancipação do proletariado fazia que tais sindicatos vissem
o Estado como a via obrigatória e inevitável da emancipação do
proletariado. E a sociedade supostamente resultante dessa revolução
política (o socialismo) é então assimilada a um processo mais ou
menos radicalizado de estatização do capitalismo. (Bihr, 1993, p.20)

O fato é que, ao chegarem efetivamente ao poder (na República
de Weimar), os social-democratas implementaram uma política
repressiva aos partidos mais revolucionários (como o Partido Comunista), dando-se que a possibilidade de se chegar ao socialismo
seria pouco provável. Com uma tática diversa daquela do Partido
Social-Democrata Alemão, surge no início do século XX (1903)
na Rússia, fruto da divisão do Partido Operário Social-Democrata
Russo (POSDR), uma ala marxista revolucionária, que tinha Lênin
como principal liderança.
Esses marxistas revolucionários acreditavam que os sindicatos
poderiam servir como formadores de opinião da classe operária,
20 Para Bihr, o projeto social-democrata “é progressivamente reduzido, nessa via,
a uma simples democratização da sociedade capitalista, à concretização, na sociedade civil, dos direitos e ideais da democracia política (liberdade, igualdade,
fraternidade), que as informações de estruturas anteriormente indicadas devem
realizar progressivamente” (Bihr, 1993, p.21).
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incentivando-os a trabalharem em consonância com o partido. Uma
das principais resoluções do Congresso de 1906 do POSDR dizia
taxativamente que:
O partido deve procurar, por todos os meios, educar os operários filiados aos sindicatos no espírito de uma ampla compreensão
da luta de classes e das tarefas socialistas do proletariado, a fim de
conquistar realmente, com sua atividade, o papel dirigente nos referidos sindicatos; e, por último, para que estes sindicatos possam,
em determinadas condições, aderir diretamente ao partido, mas sem
excluir deles, de modo algum, os seus filiados que não militam no
Partido. (Lênin, 1979, p.104)

As ideias de Lênin sobre os sindicatos aos poucos ganhariam
prevalência no partido social-democrata russo e, principalmente na
sua ala mais revolucionária, a ala bolchevique, essas ideias funcionariam como um norte. Após a Revolução Russa de 1917, a ampla
maioria dos partidos comunistas nacionais teve-as como uma tática
de conquista de poder pelo proletariado.
Um dos principais fóruns de debate sindicais desse período
pós-revolucionário, ligado diretamente à III Internacional, foi a
Internacional Sindical Vermelha (ISV), fundada em Moscou em
1920. Como uma espécie de órgão superior dos sindicatos marxistas
revolucionários, a ISV tinha como alvo as políticas social-democratas e sindicalistas-revolucionárias, consideradas reformistas ou
pequeno-burguesas.
Com relação à social-democracia, a ISV conclamava as massas
operárias a abandonarem o que chamava os “dirigentes reformistas” e a aceitarem novamente a ação violenta como uma tática
importante na luta sindical. Incentivavam a criação de sindicatos
por indústria, já que havia uma grande concentração de capital e
condenavam o sindicato por ofício, que taticamente não conseguiria ser um forte interlocutor nesse processo. Eram a favor da
unicidade sindical e que, obviamente, as categorias estivessem
atreladas ao sindicato único de orientação comunista, de forma que
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os trabalhadores fossem formados ideologicamente pelo marxismo
revolucionário.21
Mesmo sendo contrários à tática parlamentar dos social-democratas, não abriam mão totalmente da ação parlamentar. Embora
concordassem com a ação direta, diziam que ao contrário de “como
fazem os anarquistas, que fora da ação imediata não existem outras
formas de ação”, para os comunistas “a ação direta não exclui a luta
parlamentar, é seu fundamento” (A concepção marxista..., 1994,
p.22). Mesmo aderindo ao parlamentarismo procuravam se diferenciar dos social-democratas, afirmando que
naturalmente, não falamos aqui de uma luta parlamentar como a que
concebem e praticam os reformistas e social patriotas, que consideram que seu objetivo consiste em colocar-se no mesmo nível que os
demais partidos políticos. (In: A Concepção Marxista de Sindicatos – O Programa de Ação da Internacional Sindical Vermelha. São
Paulo: Outubro, 1994, p.22.)

No início da década de 1920, na Rússia, os sindicatos já estavam
sendo praticamente estatizados. Se em 1918 e 1919 a ideia de uma
gestão da economia pelos sindicatos livres teve grande ressonância,
principalmente entre a Oposição Operária, as ideias que predominariam na década de 1920 seriam aquelas defendidas por Lênin, que,
no II Congresso de Sindicatos, proclamava que “a estatização dos
sindicatos é inevitável, sua fusão com os órgãos do Estado é inevitável, a transferência de todo o edifício da grande produção para as
suas mãos é inevitável” (Lênin apud Hegedus, 1986, p.21). Ou seja,
a possibilidade de se manter os sindicatos independentes do Estado
era impensável, um desvio pequeno-burguês e que

21	Dizia o texto da ISV: “Quais são os princípios fundamentais de um sindicato
industrial? São muito simples: todos os operários e todos os empregados de uma
empresa devem filiar-se ao mesmo sindicato. [...] Nossa luta é: uma empresa,
um sindicato” (A concepção marxista de sindicatos, 1994, p.26).
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por isso, as concepções da Oposição Operária e dos elementos análogos não são apenas teoricamente falsas, como constituem praticamente a expressão das vacilações pequeno-burguesas e anarquistas,
debilitam na prática a linha de firme direção do Partido Comunista
e, de fato, ajudariam os inimigos de classe da revolução proletária.
(Lênin, 1979, p.212)

Enquanto participante dessas ideias, o Partido Comunista no
Brasil apoiaria também a instalação do sindicato por indústria, bem
como a política de unicidade sindical (aqui combatendo diretamente
os sindicatos-revolucionários, embora legatário dessa tradição).
No Brasil, o surgimento do Partido Comunista teve como forte
motivador a Revolução de outubro/novembro de 1917 na Rússia,
marcando o surgimento de divisões no sindicalismo-revolucionário. Essa fragmentação seguirá por toda a década de 1920 e 1930,
ocorrendo casos em que os anarquistas acusavam os comunistas de
sabotarem as lutas libertárias. Dulles (1977) aponta que, em maio de
1932, durante um protesto contra a adoção da carteira de trabalho,
Oiticica e Leuenroth, grandes expoentes do sindicalismo-revolucionário e anarquistas, acusavam que a
Greve Geral conclamada pela Federação Operária [...] seria
certissimamente vitoriosa se os comunistas tivessem cooperados.
Oiticica acusou-os de traírem a campanha anarquista, aceitando
as carteiras profissionais com o fim de detonar a reivindicação dos
anarquistas. (Dulles, 1977, p.400)

Se num primeiro momento a Revolução na Rússia, liderada pelos
bolcheviques, foi vista por parte do operariado brasileiro como a
consumação de suas ideias, aos poucos as notícias de mortes e prisões
nos jornais anarquistas e sindicalistas do mundo todo começaram
a preocupar algumas lideranças sindicais. No Brasil, os principais
militantes sindicalistas-revolucionários se dividiram entre aqueles
que apoiavam peremptoriamente o novo regime (caso de Astrojildo
Pereira, editor do jornal Spartacus, e importante força intelectual do
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anarquismo no Rio de Janeiro) e os sindicalistas avessos e desiludidos
com o encaminhamento do processo revolucionário na Rússia, como
Edgar Leuenroth, editor do jornal A Plebe e importante liderança na
Greve Geral de 1917 em São Paulo.
Em meio a esse debate, passa pelo Brasil um enviado da III Internacional que se surpreende pela não presença no país de um partido
comunista. Esse emissário a princípio conhece Leuenroth, que se
nega a criar tal partido, visto que não era bolchevista. Entretanto,
com a insistência do maximalista, apresenta Astrojildo Pereira, o
qual seria incumbido da tarefa. Em 1922 é fundado o Partido Comunista. Em seu comitê central encontravam-se vários ex-anarquistas,
como Astrojildo Pereira, João da Costa Pimenta e Antonio Canellas.
Diferentemente da corrente sindicalista-revolucionária, que
pregava maior autonomia na organização interna do sindicato e de
suas relações com os congêneres, os comunistas se pautariam pela
maior centralização política, a qual seria “a base, o centro, a condição
mesma de desenvolvimento e fortalecimento da ação sindical de
massas” (Pereira, 1976, p.91).
No que tange à ação territorial, esses sindicalistas apoiavam a
ampliação da base territorial das agremiações sindicais, da escala
municipal para a escala intermunicipal. Dulles (1977), ao analisar
o jornal A Classe Operária, órgão oficial do Partido Comunista,
demonstrou a preferência dos comunistas pelos sindicatos por
indústria e a crítica a alguns sindicatos que se mantinham ligados
ainda à divisão administrativa oficial. Para o autor, os comunistas
defendiam
a causa com a indagação do que aconteceria se todos os trabalhadores da Light estivessem organizados segundo a classificação sindical
de cada um. Persuadiu a se organizarem com um correspondente
grau de centralização, para dar combate à centralização cada vez
maior do capitalismo, e propôs o fim da observância rigorosa, por
parte dos sindicatos das divisões municipais traçadas pela burguesia; não via razão alguma para a existência de um sindicato de
sapateiros no Rio e outro em Niterói. (Dulles, 1977, p.227)
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Conforme a década de 1920 avançava, o combate comunista aos
sindicatos de maior influência libertária era cada vez maior.22 Como
forma de promover a unidade da classe operária sob a sua tutela, a
chamada unicidade sindical, o Partido Comunista, segundo Batalha
(2000), “gerou em termos práticos a aliança em 1923 com a reformista Confederação Sindicalista Cooperativista Brasileira, visando
reduzir a influência anarquista nos sindicatos e tomar-lhes o controle
dessas organizações” (Batalha, 2000, p.36).
Além dessas prerrogativas, o Partido Comunista tentaria a formação de uma confederação de sindicatos no país, a CGT (Confederação Geral do Trabalho). Entretanto, para Dulles (1977), seu
resultado não foi expressivo, pois de “1,5 milhão de operários e assalariados da indústria em geral, apenas cerca de 100 mil se achavam
organizados em sindicatos ou sociedades operárias mistas” (Dulles,
1977, p.305).23
No III Congresso do Partido Comunista do Brasil em 1929,
algumas das principais questões discutidas se ligavam à necessidade
de maior penetração das ideias comunistas nos meios sindicais e os
meios necessários para extinguir possíveis resquícios de anarquismo
nessas entidades. É o que vemos nas formulações propostas por Astrojildo Pereira para se discutir no Congresso, debatidas em vários
números de A Classe Operária, entre as quais,
a atividade dos comunistas nos sindicatos operários, a linha política
e tática do Partido no Bloco Operário e Camponês, o problema
camponês, a Juventude Comunista e o Partido, o caráter da revolução brasileira, a luta contra o anarcossindicalismo [...]. (Pereira,
1976, p.136)
22 Salles (2005) comenta que as disputas pela direção de sindicatos entre os comunistas e os anarquistas resultaram, em alguns casos, em agressão física, e,
inclusive, mortes. Foi o que aconteceu em 1928, quando três anarquistas foram
mortos por comunistas na disputa pela hegemonia da União dos Trabalhadores
Gráficos do Rio de Janeiro.
23 Batalha (2009, p.217) aponta a formação em 1929 da Confederação Geral do
Trabalho no Brasil, com a presença de delegações de dez unidades da federação.
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A divisão da classe operária se tornou cada vez mais patente.
Como se não bastassem os sindicatos reformistas, beneficentes/
mutuais e católicos, a inserção dos comunistas nos sindicatos trouxe
outra divisão entre as agremiações que lutavam abertamente contra
o capital. Nesse sentido, a fragmentação dos sindicatos de matriz
revolucionária em dois grupos (comunistas e sindicalistas-revolucionários) deixou-os envolver nas crises do sistema de alianças da
classe dominante, fazendo-os recolher de tais lutas exatamente o seu
lado pior, as derrotas (Zaidan, 1988).
Uma demonstração disso foi a comemoração do 1º de Maio de
1929 no Rio de Janeiro, relatada por Dulles (1977),
O comício [comunista] da Praça Mauá foi bastante concorrido,
calculando-se a assistência em mais de 10 mil pessoas. Um menor
número de operários respondeu ao apelo da FORJ e da União dos
Operários em Construção Civil para celebrar a data na Praça Onze
de Junho, onde Romeu Boleli, Antônio Leite e seus companheiros
anarcossindicalistas verberaram acremente o autoritarismo e incitaram os ouvintes a se congregarem pela liberdade da classe operária.
(Dulles, 1977, p.312)

Para Zaidan (1988), a entrada dos comunistas nos sindicatos e
a posterior luta contra os sindicalistas-revolucionários, e a política
de maior coação das entidades de classe24 realizada pelo governo,
contribuíram para um meio sindical mais enfraquecido. As políticas
de coação se tornaram mais intensas a partir de 1924 em São Paulo,
graças à existência de uma polícia política, o Dops. Analisando
alguns prontuários desse departamento de repressão política, percebemos que essas divisões entre os sindicatos mais combativos eram
atentamente observadas, sendo inclusive incentivadas como forma
24 Entre outras ações estatais contra os sindicatos mais combativos, temos a criação,
pelo governo Artur Bernardes, de uma colônia penal em Clevelândia, extremo
norte do país, onde vários militantes operários pereceram. Mais detalhes, ver
Samis (2004).
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de enfraquecer essas entidades. Diz um desses relatórios, assinado
pelo informante da polícia Antonio Ghioffi
Em São Paulo, a ação do Partido Comunista, da Confederação
Geral do Trabalho e da Federação Sindical Regional, tem sido embargada, em grande parte, por uma táctica inteligente desenvolvida
pela Delegacia de Ordem Social que, aproveitando a posição ideológica das correntes predominantes no seio do proletariado militante,
fez que prevalecesse o critério apolítico nas organizações que, apesar
de discutido com os seus acendrados [apurados] mentores, teoricamente estão, quer queira quer não, de acordo com o apoliticismo da
lei de sindicalização do Ministério de Trabalho. Esta tática produziu
os melhores resultados, trazendo consequentemente uma sensível
divisão de forças nas diversas facções sindicais existentes. (Relatório de 10 de junho de 1931. Pront 716, Federação Operária de São
Paulo, vol. 3, Dops)

É importante perceber até aqui que a influência dessas tendências
no sindicalismo brasileiro até meados da década de 1920 é inegável,
seja pelo sindicalismo-revolucionário na COB25 ou o marxismo
revolucionário no Partido Comunista.
Como mostraremos adiante, essa luta operária incomodaria enormemente as elites nacionais, culminando no início da década de 1930
com uma maior ação estatal nos sindicatos, coibindo num primeiro
momento e em seguida proibindo terminantemente quaisquer manifestações livres dos trabalhadores. Uma ação estatal cada vez mais
25 A COB (Confederação Operária Brasileira) foi a entidade máxima do sindicalismo-revolucionário, tendo sido fundada em 1908 e sendo seu porta-voz o jornal
A Voz do Trabalhador. Segundo Batalha (2008), essa entidade nacional existiu
durante dois períodos (1908-1909; 1913-1915) e funcionou como centralizadora
das atividades sindicais, sem necessariamente abrir mão da autonomia dos sindicatos. Entretanto, cabe ressaltar que, analisando o jornal A Plebe do ano de 1917,
percebemos a presença de dois artigos, chamando os sindicatos para a realização
de um congresso operário em outubro daquele ano, no qual expressamente citam
a entidade nacional.
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repressora no final da década de 1920 nos sindicatos comunistas ou
sindicalistas-revolucionários e a completa cisão entre essas correntes
propiciaram um controle quase que total dos sindicatos pelo Estado
a partir de 1930, com a lei de sindicalização.
Entretanto, essa discussão será feita no próximo capítulo,
quando abordaremos a ação sindical dentro do Estado corporativo. Agora, nossas atenções se prendem sobre as territorialidades
dos sindicatos-revolucionários, no período de prevalência de um
Estado liberal.

3.2 – As territorialidades do movimento sindical
no Brasil até o Início da década de 1920.
Com a entrada dos imigrantes, aportaram no país também militantes que já desenvolviam atividades de organização operária
de caráter revolucionário, trazendo então às terras tropicais ideias
sociais que já tinham enorme repercussão na Europa, como o anarquismo e o sindicalismo-revolucionário. Os militantes anarquistas,
organizados em sindicatos (comentados por diversos historiadores e
sociólogos como anarcossindicalistas ou, minoritariamente, de sindicalistas-revolucionários), seja pela sua maior coerência ideológica,
por formarem organizações mais sólidas ou pela presença de grandes
publicações e movimentos de greve, foram majoritários até meados
da década de 1920.
Como vimos antes, apesar de defenderem as ideias anarquistas,
seus principais expoentes no movimento operário eram a favor da
neutralidade da entidade. Mesmo assim, essas agremiações não
compactuavam com partidos, nem seus filiados participavam da
luta parlamentar. Esses sindicatos subsistiam graças ao árduo trabalho dos militantes e filiados, já que possuíam como única receita
a contribuição espontânea de seus membros, ocorrendo que muitas
entidades surgiam em um momento de grande efervescência (como
a Greve Geral de 1917) e, passado o evento, sucumbiam.
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Isso poderia ocorrer por não terem alcançado seus objetivos e
gerado desconfiança entre os filiados, ou na maior parte, como efeito
da repressão que sofriam do Estado, por meio de empastelamentos,26
prisões e deportações de seus melhores militantes.
Nesse período inicial (até meados da década de 1920), havia
pouca intervenção do Estado nas relações entre o capital e o trabalho.
A presença estatal era quase toda ligada à repressão ao movimento
operário, por meio das investiduras policiais. Entretanto surgiram
algumas leis trabalhistas.
A principal norma foi o Decreto n.1637, de 5 de janeiro de 1907.
Um dos artigos centrais desse decreto versava sobre a questão territorial.
Ao analisarmos esse decreto percebemos que o Estado não interferia de forma sistemática nas relações entre os sindicatos, fossem
estas municipais, estaduais ou nacionais, propiciando várias conexões entre os mesmos, fossem estas econômicas, sociais e políticas.
Com esse decreto, predominava no país a partir de então a pluralidade sindical, ou seja, não haveria restrições para a fundação de
dois ou mais sindicatos de uma mesma categoria, numa mesma base
territorial.
Desta forma, o decreto permitiria diversas formas de relações
interterritoriais entre os sindicatos, possuindo forte influência federalista.27 Entretanto, como veremos, seria incorreto afirmar que
o decreto unicamente foi o incentivador dessas relações.
As múltiplas territorialidades sindicais desse período ocorreram
para nós muito mais pela predominância das ideias revolucionárias
nos sindicatos, do que propriamente pelo poder do decreto.
Oreste Ristori, Gigi Damiani, Neno Vasco e Edgar Leuenroth estavam entre os principais nomes do movimento sindical desse período
26 Expressão muito comum no início do século XX, empastelamento, segundo o
Dicionário Houaiss (2001), significa “destruir as instalações de um jornal, revista
etc. por motivos políticos ou pessoais”.
27	Moraes Filho (1978) aponta que essa lei foi largamente baseada na legislação
sindical francesa de 1884, a qual permitia grande pluralidade sindical.
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e sempre serão lembrados pelo que representavam na organização
dos trabalhadores, em um momento no qual os operários estavam
desarticulados e entregues aos mandos e desmandos dos patrões.
A luta desses imigrantes e filhos de imigrantes, mas também de
milhares de brasileiros natos, foi de crucial importância para que,
mesmo com uma repressão feroz do Estado e dos empresários, o
movimento sindical-revolucionário tivesse força para realizar três
congressos em nível nacional. O I Congresso Operário Brasileiro
realizou-se no Rio de Janeiro, de 15 a 22 de abril de 1906, e contou
com a participação de representantes de vários estados. Conforme a
descrição de Hardman (1982) as entidades de classe que aceitaram
o convite foram:
Tabela 1 – Entidades participantes do 1º congresso operário brasileiro
Estado
São Paulo

Cidade
São Paulo

Entidade

União dos Trabalhadores Gráficos
Sociedade Internacional de
Operários
Campinas
União Operária
Campinas
União dos Trabalhadores Gráficos
Ribeirão Preto
União Operária
Centro Artístico Cearense
Ceará
Centro Protetor dos Operários
Pernambuco Bahia
Federação Socialista
União Operária
Alagoas
Maceió
Minas Gerais Vila Nova Lima Junta Auxiliadora dos Operários
Juiz de Fora
Centro das Classes Operárias
União Operária
Rio Grande
do Sul
Rio de Janeiro Niterói
Centro Operário Fluminense
Campos
Centro Operário
Campos
União dos Artistas
União dos Operários das Pedreiras
Antigo
Rio de Janeiro
Distrito
Federal
Santos
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Cidade

Entidade

Rio de Janeiro

Assoc. de Resistência dos Trab. Em
Carvão Mineral
Centro dos Operários Marmoristas
União dos Operários Estivadores
Centro dos Empregados em
Ferrovias
União dos Chapeleiros
União dos Corrieiros e Artes
Correlativas
Liga Operária Italiana
Liga dos Artistas Alfaiates
União dos Carpinteiros e Artes
Correlativas
União dos Manipuladores de
Tabaco
Assoc. de Resistência dos Trab. Em
Trapiches e Café
Centro dos Operários do Jd.
Botânico
Liga das Artes Gráficas
União dos Maquinistas Terrestres
Liga dos Carpinteiros e Calafates
Navais
União dos Recebedores
em Ferrocarris
Sociedade de Classes dos
Marceneiros
Soc. Protetora dos Operários
Funileiros, Bombeiros e Gasistas
Centro Internacional dos Pintores
União Operária do Engenho de
Dentro

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

(Organizador: Amir El Hakim de Paula apud Hardman, 1982)

No primeiro congresso operário brasileiro foram afirmados alguns princípios sindicalistas-revolucionário, tais como a autogestão,

Relacao_entre_o_Estado_Grafica_2.indd 117

12/02/2016 11:21:43

118

AMIR EL HAKIM DE PAULA

o federalismo, a autonomia nas diversas esferas, o enfrentamento
de classes, a necessidade de criação de sindicatos de ofícios vários
quando a categoria não conseguisse ainda ter uma organização independente.
Analisando a tabela 1 percebemos que a maior concentração de
entidades estava no antigo Distrito Federal (atual cidade do Rio de
Janeiro), com 21 associações, o que revela como apontou Bernardo
(1982), “a estreita correlação entre a concentração da atividade
industrial e a aglutinação da mão-de-obra assalariada” (Bernardo,
1982, p.43).
Mesmo assim, a tabela 1 demonstra a preocupação dos operários
em se organizarem nos vários estados do país, desde os mais industrializados, como São Paulo e Minas Gerais, como também aqueles
mais distantes dos grandes centros, casos de Alagoas e Ceará. Como
resultado desse congresso, foi lançado em 1908 o jornal A Voz do
Trabalhador, periódico de grande importância para a articulação do
movimento operário nacional, bem como formada a Confederação
Operária Brasileira.
Algumas diretrizes foram definidas e posteriormente ratificadas
no 2º e 3º Congressos operários. Entre as principais temos:
• 1º) Somente seriam filiados sindicatos de trabalhadores assalariados e que tivessem a resistência ao capital como norma.
• 2º) As entidades se organizariam em Federações locais ou estaduais
de indústria ou de ofício; Federações locais ou estaduais de sindicatos; sindicatos isolados de lugares onde não existiam federações
locais ou estaduais, ou de indústria ou de ofício não confederados.
• 3º) Os funcionários dos sindicatos eram operários eleitos para
funções administrativas e não diretivas.
• 4º) Propugnava a defesa das 8 horas de trabalho para todos os
trabalhadores.
• 5º) A defesa de várias técnicas de luta contra o patronato, entre
elas, a greve parcial ou geral, a boicotagem, a sabotagem, o labéu
[injúria] e a manifestação pública.
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• 6º) O Congresso manifestava-se contra a existência de “títulos
honoríficos” e de distinção na organização operária.28
No período entre o primeiro e o segundo congresso, segundo as
análises de Hardman (1982), grandes greves ocorreram, como a dos
ferroviários de São Paulo em 1906 contra a presença de um chefe de
linha,29 trabalhadores da Light em 1909 em luta pelas oito horas,
trabalhadores das docas do Porto de Santos em 1908 que, segundo
Hardman (1982), p.341, “paralisou toda a cidade, com violentos
choques de rua e até mesmo a presença intimidatória de dois navios
de guerra, enviados pelo governo federal”.
O II Congresso Operário ocorreu entre 8 e 13 de setembro de
1913, no Rio de Janeiro, e contou com a participação de várias
entidades de trabalhadores organizados, em sua grande maioria,
sob o sindicalismo-revolucionário. As entidades que aderiram ao
encontro operário foram:
Tabela 2 – Entidades participantes do 2º congresso operário brasileiro
Estado
Antigo
Distrito
Federal

Cidade
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

Entidade
Federação Operária
Centro dos Operários Marmoristas
Sindicato dos Sapateiros
Sindicato dos Carpinteiros
Sindicato dos Operários das
Pedreiras
Sindicato dos Estucadores
Sindicato dos Operários em
Ladrilhos e Mosaicos
Sindicato dos Trabalhadores em
Fábrica de Tecidos

28 Apud Hardman (1982, p.338).
29 Essa greve está discutida mais detalhadamente no subcapítulo 3.3.
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Estado

Cidade

Entidade

Rio de Janeiro

Sindicato Operário de Ofícios
Vários
Sindicato dos Operários de
Indústria Elétrica
Sindicato dos Marinheiros e Artes
Correlativas
União dos Alfaiates
União Geral dos Pintores
Fênix Caixeiral
Centro Cosmopolita
Associação dos Empregados
Barbeiros e Cabeleireiros
Liga Federal dos Empregados em
Padaria
Sociedade de Resistência dos
Trabalhadores em Trapiches e
Cafés
Sociedade Fraternidade e Progresso
Associação das Artes Gráficas
União dos Operários Sapateiros
Federação Operária
Sindicato dos Marceneiros
Sindicato dos Estivadores
Sindicato dos Gráficos
Círculo Operário Fluminense
Sindicato Operário de Ofícios
Vários
Sindicato dos Estucadores e
Pedreiras
Sindicato dos Tecelões e Artes
Correlativas
Centro Operário Primeiro de Maio
Centro Operário Sindicalista
Sindicato dos Pedreiros
Sindicato dos Carpinteiros
Associação Beneficente Irmãos
Artistas

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

Rio de Janeiro
Amazonas
Pará
Alagoas

Manaus
Belém
Maceió
Maceió
-

Rio de Janeiro Niterói
Niterói
Niterói
Niterói
Petrópolis
Minas Gerais Belo Horizonte
Belo Horizonte
Belo Horizonte
-
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Estado

São Paulo

Cidade

Entidade

Juiz de Fora
Machado

União Operária
Liga Operária
Sindicato Operário de Ofícios
Vários
Sindicato dos Canteiros
União Gráfica
União dos Chapeleiros em Geral
Lega Fra Pastae e Afini
Federação Operária
Sindicato dos Pedreiros e Serventes
Sindicato dos Carpinteiros e Artes
Correlativas
Sindicato dos Operários em Pedras
e Granito
Sindicato dos Carroceiros e
Chaffeurs
União Operária
União Operária Beneficente
Centro Operário Beneficente e
Instrutivo
Liga Operária
Liga Operária
Sindicato dos Canteiros

São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
Santos
Santos
Santos
Santos
Santos
Cravinhos
Franca
Jaú
Batatais
Campinas
Ribeirão Pires

Rio Grande
do Sul

121

Porto Alegre
Porto Alegre
Passo Fundo
Pelotas
Bagé

Federação Operária
União Tipográfica
Centro dos Trabalhadores
Federação Operária
Sociedade Beneficente dos Alfaiates

(Org. Amir El Hakim de Paula apud Rodrigues, 1979)

Interessante anotar que, por exemplo, a Federação Operária do
Rio Grande do Sul, em que pese estar localizada e prioritariamente
organizar o operariado de Porto Alegre, segundo Rodrigues (1979),
também tinha entre seus filiados, sindicatos das cidades de Rio
Grande, Santa Maria, Caxias e Montenegro. No II Congresso se rea-
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firmaram os postulados sindicalistas-revolucionários e, ao contrário
do primeiro, já se via uma maior organização da classe operária, fato
esse demonstrado pela grande atividade sindical ocorrida entre os
dois congressos. Isso ocorreu devido à predominância de intensas
greves no período que vai do primeiro ao segundo, bem como à luta
dos trabalhadores em se oporem a lei Adolfo Gordo, que determinava a expulsão de militantes operários imigrantes.30
Uma das principais resoluções aceitas no primeiro congresso e
ratificada nos congressos posteriores era a necessidade de organizar
os trabalhadores por ramo industrial. Assim, entendiam que os
operários conquistariam maiores vantagens, já que não estariam
fragmentados corporativamente na luta contra o capital. Na eventualidade de um agrupamento sindical não conseguir esse objetivo,
as bases de acordo da entidade sugeriam a formação temporária de
um sindicato de ofícios vários, que seria
Um conjunto de operários de diversos ofícios e profissões que
não tenham ainda as respectivas classes organizadas. Sempre que
se completa um número de 25 associações de uma só classe, estes
se separam para formar seu sindicato autônomo. (A Voz do Trabalhador, 20/7/1914, p.1)

Esse sindicato, além de possibilitar a organização das várias
categorias de trabalhadores, teria a função de
Auxiliar a Federação na sua obra de propaganda e abrir as suas
portas a todos os operários de boa vontade que nela queiram tomar
parte, embora o ofício que exerçam não esteja organizado. (A Voz
do Trabalhador, 1/5/1909, p.3)

Nesse sentido, quando uma categoria não conseguisse organizarse como um único grêmio, seja pelo pequeno número de filiados, ou
30 A Lei Adolfo Gordo (lei n.1641 de 7/1/1907) reprimia a presença no país de
operários que participassem de greves e agitações. Segundo Batalha (2000), no
período entre 1908 e 1921, 556 operários estrangeiros foram expulsos.
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pela pequena expressividade econômica, ela tentaria formar com
suas congêneres na mesma situação um único agrupamento operário, com a intenção de fortalecer os laços de solidariedade. Embora
possuíssem dificuldades em exigir melhores condições de trabalho
e de salários de seus filiados, já que representavam várias categorias
de trabalhadores, esses núcleos operários surgiram com a tarefa
principal de, nas palavras de Simão (1966)
Reunir o maior número de assalariados, sob qualquer forma
de sociedade de resistência [...] Não podia ele, portanto, dispensar
a utilização do tipo de grêmio profissionalmente indiferenciado,
ante o reduzido número de trabalhadores de distintas categorias
ocupacionais, em uma mesma localidade, ou devido à incipiente
capacidade associativa do proletariado. (Simão, 1966, p.189)

Na verdade, muito embora os sindicatos tivessem a sua autonomia, ao estarem ligados organicamente aos princípios da Confederação e de alguma forma submetidos às diretrizes ratificadas
nos encontros, surgia uma grande solidariedade entre as entidades
para que
a organização do operariado nas associações de classe, unificado,
num único ideal, para na mais harmoniosa solidariedade pugnar pela
vitória na luta tremenda contra o capital, representado pelo Estado –
o maior e mais perigoso inimigo da emancipação dos trabalhadores.
(A Voz do Trabalhador, 1/1/1913, p.1)

Mas como possibilitar a reunião desses sindicatos num único
espírito sindicalista, em um país de dimensões continentais? Uma
das formas de comunicação mais rápida daquele momento era o
telégrafo. Com mensagens pequenas, as agremiações sindicais conseguiam manter algum contato entre elas.
O principal órgão de centralização dessas informações era o jornal A Voz do Trabalhador. O semanário da Confederação Operária
Brasileira funcionava como articulador das entidades de classe e,
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comumente, colocava em seus jornais os envios de telegramas. A
partir dessa centralização, as informações eram passadas a todas
as entidades filiadas à confederação e, assim, quando ocorresse um
movimento grevista, a solidariedade operária era automaticamente
recomendada em suas páginas.
Sendo as dificuldades imensas para a organização em nível nacional, esses trabalhadores não mediram esforços para a consecução
dessa tão importante (e necessária) tarefa. Para tal êxito, além da
centralização das informações telegráficas, a COB enviou militantes
de locais mais industrializados (como Rio e São Paulo) para regiões
mais distantes, como forma de propagandear suas ideias.
O jornal A Voz do Trabalhador, de janeiro de 1914, relata e conclama os operários à organização e coleta de fundos para as excursões
de propaganda e:
Em assuntos gerais travou-se longa discussão sobre vários fatos
destacando-se entre estes as excursões de propaganda pelo interior
do país. Vários companheiros trataram do assunto, operando-se
para que em breve, logo que haja fundos suficientes para tal fim,
se encarreguem um ou mais companheiros de seguir para vários
pontos e iniciar a propaganda, segundo as deliberações do segundo
congresso. (A Voz do Trabalhador, 15/1/1914, p.1)

Em março de 1914, A Voz do Trabalhador noticia a mobilização
de operários para uma série de viagens à região Nordeste:
Depois entrou em discussão a resolução do Segundo Congresso
sobre as viagens de propaganda por todo o país. [...] Para dar desempenho a esta missão, seguirá o nosso companheiro José Elias da
Silva, atual secretário-geral da Federação Operária do Rio de Janeiro,
percorrendo os Estados da Baía, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. (A
Voz do Trabalhador, 1/3/1914, p.1)

O mesmo exemplar anuncia uma provável segunda excursão com
a mesma finalidade de angariar novos aderentes à entidade nacional:
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Brevemente seguirá um outro companheiro para os Estados do
Sul, com a incumbência de fazer a propaganda acima referida, e é
bem possível que ainda este mês siga, com o mesmo intuito, uma
comissão para o interior dos Estados do Rio, Minas Gerais e São
Paulo. (A Voz do Trabalhador, 1/3/1914, p.1)

As dificuldades de organização eram comuns. Como forma de
não gerar custos à entidade-mor, um delegado se prontificou a arcar
com as despesas da viagem:
destaca-se a oferta feita pelo companheiro João Crispim, por intermédio do delegado José Borobio, para fazer a propaganda de organização das classes sob as bases da Confederação Operária Brasileira
pelos estados que percorrem sem ônus algum para a Confederação.
(A Voz do Trabalhador, 1/4/1914, p.1)

Aos poucos os resultados das viagens iam se apresentando no
periódico. Em 20/7/1914, o jornal A Voz do Trabalhador apontava
o êxito de propaganda do militante João Crispim, no interior de
Minas Gerais:
Em Poços de Caldas o resultado de sua excursão foi a fundação
da Liga Operária Internacional sob os mesmos princípios e bases da
Confederação. (A Voz do Trabalhador, 20/7/1914, p.2)

E o trabalho de propaganda do operário Elias pela região Nordeste do país, segundo o periódico operário, foi satisfatório, já que
além de ajudar na fundação de um sindicato, apontava que essas
viagens se estenderiam para a região Norte também:
Em Jaboatão, no dia 5 do corrente, fundou-se o Sindicato Operário de Ofícios Vários, com a imediata inscrição de 51 sócios, servindo
de fórmula para seus estatutos os da União dos Alfaiates, daqui do
Rio. [...] Ao operariado no Norte a Confederação Operária Brasileira aconselha a prosseguir na luta, a fim de que em recente futuro
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possamos assinalar com o mesmo sucesso os feitos dos operários
da Baía, Sergipe, Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba,
Ceará, e a todos que do norte ao sul do Brasil constituem o braço
único, forte, invencível do Trabalho e do Progresso. (A Voz do Trabalhador, 20/7/1914, p.2)

Esses verdadeiros trabalhos de campo sindicais possibilitaram
também a reunião de entidades para as quais as distâncias geográficas poderiam criar algum empecilho informacional. As várias
resoluções surgidas, a partir dessas viagens, nos mostram as diversas
realidades que os sindicatos tiveram que enfrentar no campo organizacional e de que forma elas foram superadas.
Uma das principais questões a se pensar era a pluralidade sindical
garantida pelo decreto de 1907. Ao analisarmos vários periódicos
operários, percebemos que, mesmo quando ocorria a presença de
dois sindicatos de uma mesma categoria, em uma única base territorial, não era incomum as entidades procurarem um acordo. É o que
vemos no caso dos padeiros do Rio de Janeiro quando
Sindicato dos Operários Panificadores
Em assembleia geral realizada no dia 8 do corrente, para resolver
sobre a regulamentação do trabalho a seco, ficou resolvido por unanimidade fixar o número em 2$ diários, para a manutenção de todos
os trabalhadores em padarias, dependendo somente da aprovação da
sua coirmã, a liga federal dos empregados em padarias. (A Voz do
Trabalhador, 15/2/1914, p.4)

Um fato importante de se analisar ocorreu com a categoria de
pedreiros e estucadores.31 Vejamos o caso.
Brasil Operário
Estado do Rio
31 Trabalhadores que trabalham com estuque ou argamassa feita de pó de mármore
(Houaiss, 2001).
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Niterói – O sindicato de pedreiros e estucadores de Niterói comunica-nos que tem havido uma grande agitação naquela cidade,
e que muitos operários desta capital estão ali trabalhando sem pertencerem àquele sindicato ou ao Sindicato dos estucadores do Rio.
Informa-nos ainda que, para poderem trabalhar é preciso que
esses operário apresentem o recibo de sócio quite do Sindicato do
Rio, ou caso não estejam ainda associados, filiarem-se a qualquer um
dos sindicatos desta capital ou de Niterói. (A Voz do Trabalhador,
15/12/1913, p.3)

Nessa reportagem, o jornal aponta, em primeiro lugar, a força
do sindicato de estucadores e pedreiros, pois obrigava os donos de
empresa a só aceitarem trabalhadores sindicalizados e quites com a
contribuição. Posteriormente, a publicação informa que os sindicatos
de pedreiros do Rio e de Niterói propunham que os trabalhadores se
sindicalizassem, independente da cidade em que trabalhassem, ou
seja, o mais importante era a filiação ao sindicato, ocorrendo uma
solidariedade entre ambos, que não disputavam o mesmo trabalhador e sua contribuição.
A análise dos documentos operários permitiu observar, no que
tange às relações territoriais dos sindicatos, a presença de uma extensa gama de possibilidades, baseadas livremente em suas necessidades mais urgentes. Nesse sentido, se no primeiro caso houve
a possibilidade de dois sindicatos da mesma categoria na mesma
cidade chegarem a um acordo, vemos no segundo caso que, às vezes,
operários se filiavam aos sindicatos não ligados estritamente à base
territorial que a indústria ocupava.
Para os sindicatos dos estucadores, a filiação de trabalhadores
não se determinava, necessariamente, pela base territorial do local
onde os mesmos exerciam a sua profissão. O mais importante era a
filiação, independente se o trabalhador de Niterói o fizesse no sindicato do Rio e o trabalhador do Rio se filiasse ao sindicato de Niterói.
Pelas palavras descritas, a preocupação dos sindicatos estava mais
em como organizar os trabalhadores, e não com a perda de recursos
econômicos.
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Em algumas cidades, se a indústria ou um tipo industrial tivesse
a sua localização espacial mais periférica, era comum que o sindicato
seguisse a mesma dinâmica, como forma de desenvolver melhores
estratégias de combate ao capital.
Alguns casos merecem uma análise mais detalhada.
No 2º Congresso Operário realizado em 1913, a criação de sucursais de sindicatos nas áreas mais afastadas foi discutida, surgindo
uma resolução acerca do tema.
Segundo Tema
Conveniência da instalação de sucursais ou seções de sindicatos
nas grandes cidades.
Considerando que, nas grandes cidades, os trabalhadores de certas classes encontram-se, devido às grandes distâncias, em condições
que os impossibilitem de construírem um só sindicato, concorrendo
este fenômeno natural para o pouco desenvolvimento do movimento
associativo das mesmas classes.
O congresso aconselha aos sindicatos que estejam em tais condições, concorram para a criação de seções dos mesmos, sem prejuízo
da autonomia de cada seção, devendo-se criar, com elementos de
todas as seções, uma comissão de relações e propaganda. (A Voz do
Trabalhador, 1/10/1913, p.3)

A resolução incentivava que os sindicatos buscassem formas de
se organizarem territorialmente com maior dinamismo, preocupando-se única e exclusivamente com as maiores possibilidades de
entendimento quando de um movimento paredista.32
Um desses sindicatos, filiado à COB, apontava no final de 1914
a formação de algumas sucursais nas áreas arrabaldes, ampliando a
base territorial da área central para as áreas mais periféricas.

32	Movimento paredista era como os operários chamavam os movimentos de
greve.
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Regulamento da sucursal do Sindicato Operário das Pedreiras.
Esta sucursal terá como objetivo as bases do Sindicato dos Operários
das Pedreiras.
Art 2º – Esta sucursal estabelece o seu círculo a todas as pedreiras
onde trabalhem cavoqueiros, ferreiros, ajudantes, encunhadores,
macaqueiros, canteiros e aprendizes e serventes das mesmas classes.
a) O seu círculo será compreendido nas pedreiras da Cidade
Nova e na Zona Suburbana.
[...] Aprovado em assembleia geral realizada em 30 de agosto de
1914, na sede da sucursal, à Rua Barão de Mesquita 944, no Andaraí
Grande. (A Voz do Trabalhador, 1/11/1914, p.4)

Essa notícia mostra-nos a preocupação do sindicato em delimitar
a base territorial de sua sucursal para as regiões mais periféricas e, de
alguma forma, ampliar a presença do sindicato para a cidade como
um todo.
Percebemos então que a definição de sua área de atuação passava
única e exclusivamente pelas reais necessidades que a entidade tinha
de organizar seus filiados e não por qualquer regulamentação externa
e, por isso, estranha a essa necessidade.
Outra questão que a notícia nos aponta é a agregação de vários
ofícios dos trabalhadores em pedreiras em uma única entidade,
evitando uma fragmentação dessa categoria.
Além dessa dinâmica (a criação de sucursais de sindicatos em
áreas arrabaldes das grandes cidades como forma de melhor organizar a categoria), a presença de uma indústria ou um tipo de indústria numa área suburbana poderia gerar um sindicato ou uma liga
de trabalhadores que teria a sua base territorial semelhante àquela
ocupada pela indústria.
É o que vemos nos dois casos a seguir.
Sindicato operário suburbano (Zona da Leopoldina)
Na última reunião que foi muito concorrida foram tratados
diversos assuntos, dentre os quais a nomeação dos delegados junto
à federação operária e definitiva instalação da sede, que passará a
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ser doravante num esplendido prédio, à Estrada da Penha (estação
de Bonsucesso). (A Voz do Trabalhador, 15/6/1913, p.4)
A Greve de vidreiros de Água Branca (São Paulo) continua firme.
Os grevistas estão dispostos a não voltar ao trabalho enquanto (sic)
não sejam atendidas suas reclamações.
A liga dos vidreiros de Água Branca declarou a boicotagem aos
produtos da fábrica Antárctica. (A Voz do Trabalhador, 30/9/1909,
p.3)

No primeiro caso, parece-nos que o surgimento do sindicato
deveu-se, principalmente, às dificuldades de comunicação entre a
área central da cidade e a sua periferia.
Esse sindicato era filiado à federação operária local e tinha como
propósito organizar os trabalhadores das áreas mais longínquas do
centro e, por isso, teria a sua base territorial circunscrita a essa parte
da cidade.
Ou seja, a sua territorialidade se concretizava numa parte do
subúrbio e não em toda a área urbana.
Embora semelhantes em algumas ações territoriais (como se localizar nas áreas afastadas da região central), a liga de vidreiros tinha
como base territorial um bairro da cidade de São Paulo que tinha a
presença de fábricas de vidros.
Analisando o censo de 1907, sabemos que nesse bairro da cidade
(Água Branca) localizava-se a principal empresa de vidros da capital
paulista, a Vidraria Santa Marina, com 408 operários e capital de
1.040:000$000.
A constituição de um sindicato no bairro, e não na cidade toda,
pode revelar que a entidade de trabalhadores seguiu a própria organização espacial desse ramo industrial, já que a principal empresa
localizava-se nessa região.
Entendemos que, para esses trabalhadores, seguir a base territorial da indústria significaria que o sindicato poderia conquistar
maiores benefícios a seus filiados, o que poderia não se concretizar se
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algum preciosismo territorial (como a localização da sede no centro
da cidade) ocorresse.
Outro fato que merece consideração refere-se ao apelo da confederação operária e de suas federações para a constituição de sindicatos e/ou ligas em distritos pertencentes a uma cidade, caso
da formação de um sindicato na Vila Rafard, então pertencente à
cidade de Capivari no Estado de São Paulo. (A Voz do Trabalhador,
15/2/1913)
Uma expressão de territorialidade que ocorria à época era a ampliação da base territorial de um sindicato, de uma cidade para
outra cidade vizinha, ou mesmo, a criação de sindicatos em algumas
cidades do mesmo estado da federação, promovendo a formação de
extensas redes sindicais.
Como forma de melhor demonstrar essa dinâmica, abaixo citamos alguns exemplos.
São Paulo – capital
Continua desenvolvendo enérgica propaganda no seio da classe
a União dos Chapeleiros em Geral, contando já elevado número de
associados, que diariamente aumenta.
Além disso, existem seções da mesma associação de classe em
Campinas, Bragança etc.; e tendo associados em Limeira, Mogi
Guaçu, Jaboticabal, Mogi das Cruzes e Taubaté.
A sua sede social acha-se instalada à Rua Formosa, 19, sobrado.
(A Voz do Trabalhador, 15/8/1913, p.2)
S.R.T em Trapiches e Café – Inauguração da sucursal em Niterói
Proporcionou verdadeiramente um dia de grande entusiasmo e
propaganda das modernas ideias que hão de levar o proletariado à
sua integral emancipação, o fato da inauguração a 10 do corrente, na
vizinha cidade fluminense, a capital do estado do Rio, da sucursal da
Sociedade de Resistência dos trabalhadores em trapiches e café, com
sede nesta cidade. [...] É desejo da Resistência estender sucursais
por outros estados e com o nobre intuito do mais facilitar e ampliar
a luta dos trabalhadores contra o regime da exploração patronal. (A
Voz do Trabalhador, 15/8/1913, p.3)
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Os dois casos demonstram claramente a ampliação da base territorial dos sindicatos.
No caso do sindicato dos chapeleiros,33 chama a atenção o fato
de que havia trabalhadores de algumas cidades associados ao sindicato com sede em São Paulo, capital, visto que a falta de número
suficiente de operários impossibilitava a formação de uma sucursal.
Desta forma, quando ocorria um movimento paredista, não apenas suas sucursais espalhadas pelo interior organizavam as atividades
de greve, como também os trabalhadores de algumas cidades filiados
ao sindicato de São Paulo.
Interessante anotar que a organização dos chapeleiros evoluiu
consideravelmente nos anos de 1910, sendo que em 1920 se reuniram
em Montevidéu, Uruguai, chapeleiros de vários países da América
do Sul, formando o 1º Congresso da Federação Sul Americana de
Chapeleiros.
Um pouco diferente é a organização territorial do sindicato dos
trabalhadores em trapiches e café do Rio de Janeiro.
Isso porque a sua base territorial se estendeu de uma cidade (Rio
de Janeiro) para outra cidade vizinha (Niterói) ao se criar uma nova
sucursal. Desta forma, vislumbra-se a formação de uma mancha
territorial compacta entre as cidades, quando a mesma entidade
representaria os trabalhadores, diferente do caso anterior, quando
essa ampliação territorial era mais difusa.
Esses fatos demonstram que quando ocorria uma greve, todas
as sucursais poderiam estar ligadas à organização do movimento,
determinado uma ampliação dessas lutas para todas as cidades do
Estado que possuíssem sucursais ou trabalhadores filiados.

33 Simão (1966) aponta a existência de outras categorias que criavam sucursais
de seus sindicatos pelo interior do estado de São Paulo. Diz: “Não só pela propaganda dos sindicatos caracterizou-se essa fase, mas também pelo processo
de articulação das unidades de base em associações de grau superior. Assim,
chapeleiros, gráficos, têxteis e ferroviários ensaiaram congregar em uniões gerais
os grêmios existentes de suas categorias, assim como trabalharam no sentido de
criar novas filiais, segundo a terminologia da época” (Simão, 1966, p.168).
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É importante frisar que o fato de se chamar “união” explicita
que houve a reunião de duas entidades sindicais na mesma base
territorial, ou seja, dois sindicatos se acordaram e formaram um só
grêmio. Esse fato era corriqueiro à época, visto a própria dinâmica
sindical (autonomia sindical).
Temos nessa mesma dinâmica o caso da União dos Trabalhadores
Gráficos de São Paulo, formada em 1903 da reunião da “Associação
das Artes Gráficas e Anexas” com o “Centro Tipográfico Paulistano”.34
Como vários outros sindicatos, imbuídos da solidariedade de
classe, a partir da fundação buscavam a criação de filiais por todo
o Estado.
Nesta fase de propaganda intensa destacou a União dos Trabalhadores Gráficos várias comissões para o interior e para o litoral do
Estado, conseguindo fundar diversas associações gráficas e as Ligas
Operárias de Campinas, Jundiaí e Rio Claro. (Pinheiro, 1979, p.153)

E, ao formarem extensas redes de solidariedade, dificultavam
a ação patronal na arregimentação de trabalhadores no período de
greves.
É o que vemos no caso abaixo
São Paulo – Ribeirão Pires
Nesta cidade estão em greve os operários canteiros, por terem
os patrões diminuído o preço da mão de obra em 1$500 cada mil
paralelepípedos em 10 por cento em outros trabalhos.
[...] A união dos Canteiros daquela localidade apela para que
não sigam para ali em substituição dos que estão em greve, para

34 Sobre essas uniões operárias, Simão (1966, p.167) aponta que “os gráficos tinham
duas associações no começo do século, que se fundiram em 1904 formando a
União dos Trabalhadores Gráficos; dois grêmios de chapeleiros fundiram-se
em 1904 constituindo a União dos Chapeleiros”.
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assegurar-lhes na vitória. E este justo apelo nós reforçamos, por um
dever de solidariedade. (A Voz do Trabalhador, 1/11/1913, p.4)

As greves de solidariedade35 existiam, pois a formação dos vários
sindicatos e ligas operárias envolvia, às vezes, os mesmos participantes (caso de Edgar Leuenroth, representante da Federação Operária
e membro da União dos Trabalhadores Gráficos), mas principalmente, essas entidades tinham a mesma estratégia, algo que em
muito facilitava a própria organização do movimento.
É o caso também da União dos Alfaiates do Rio de Janeiro.
Fundada em 1913, a entidade participa do 2º Congresso Operário,
filia-se à Federação Operária e à Confederação Nacional, e em seus
estatutos deixa claro que não luta apenas pelos seus associados,
Guiados sempre pelo princípio de solidariedade, nós temos
sempre acompanhado lado a lado todos os movimentos de nossos
companheiros de outras classes, não só desta capital como dos Estados e das outras nações. Não conhecemos posições nem fronteiras
e, como tal, onde houver um grito de dor ou um alarme de revolta,
lá se tem encontrado a União dos Alfaiates e antes dela existir, as
agremiações que a precederam, levando o lenitivo ao sofrimento, ou
o apoio incondicional à revolta desde que uma e outra coisa tenham
suas causas na desigualdade social. (Pinheiro, 1979, p.146)

Outra questão a ser discutida refere-se à ligação entre sindicatos
de estados diferentes. Dependendo da força da categoria, a organização territorial por todo o país era uma realidade.
Um caso de territorialidade ampliada, ou seja, um sindicato de
uma região mais distante se filiar ao seu congênere melhor organizado ocorreu em 1920 no Pará, quando a Aliança dos Empregados
em Comércio e Indústria filiou-se primeiramente à Federação Estadual carioca, depois à sua congênere do Rio de Janeiro.

35 As greves de solidariedade estão discutidas neste mesmo capítulo.
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Ou seja, como forma de se fortalecer internamente, a entidade
dos empregados do comércio se filia não a uma federação de trabalhadores paraense, mas a uma federação estadual mais organizada,
nesse caso, a do Rio de Janeiro.
Diz a base de acordos da entidade paraense:
Art. 5º – A Aliança será filiada à Federação dos Trabalhadores
do Rio de Janeiro e à Confederação Operária Brasileira sempre que
estejam baseadas no acordo com os fins da aliança e mantenham a
mesma orientação de que trata o art.3º destas bases.

E explicando os motivos de tal filiação, afirma:
[os trabalhadores] resolveram a fundação da Aliança dos Empregados no Comércio e Indústria do Pará a qual será composta de
empregados do comércio e casas industriais e será filiada à Aliança
dos Empregados no Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, a fim de
com esta e outras associações do país fundar a Federação Nacional
dos Empregados do Comércio e Indústria. (A Voz do Trabalhador,
Pará, 26/6/1920, p.4)

A entidade carioca teve atuação forte nos meios sindicais entre os
anos de 1919 e 1921. Chegou a possuir mais de mil sócios (em uma
categoria de quase 80 mil pessoas) e ao contrário de algumas congêneres se limitava a ter apenas trabalhadores, quando era comum a
presença de empresários em outras entidades.
Desta forma, a entidade paraense, ao se filiar a uma entidade
estadual que não era de seu estado de origem, procurava estreitar
laços e, principalmente, formar uma rede de sindicatos, tanto com a
congênere carioca como com a federação carioca, permitindo assim
que as entidades sindicais mais distantes das áreas industrializadas conseguissem algum tipo de ação conjunta, muito embora as
distâncias geográficas pudessem funcionar com um empecilho na
organização operária.
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Outro exemplo é o da Associação de Marinheiros e Remadores,
com sede no Rio, mas com atuação em todo o país.
No dia 23 de outubro esta associação comemorou o seu nono
aniversário de fundação empossando a nova diretoria, que terminará
o seu mandato em igual data de 1914.
Essa associação conta com 7.000 agremiados e mantém várias
sucursais nos diversos portos do Brasil [...] e saiu vitoriosa em vários movimentos efetuados no estado do Rio Grande do Sul, e embora não confederada, tem sempre agido diretamente sem recorrer
a elementos políticos estranhos à classe. (A Voz do Trabalhador,
01/11/1913, p.4)

A Associação de Marinheiros e Remadores aos poucos ia ampliando a sua base territorial, da cidade do Rio de Janeiro para outras
capitais litorâneas. Essa ampliação possibilitaria a formação de um
amplo movimento de luta no país.
A força dessa entidade é demonstrada pela grande organização
territorial (ampliação da base territorial local para nacional), sua
perenidade (surgiu em 1904 e finda apenas em 1930), sendo que
manteve, conforme Batalha (2009), uma média de 2 mil sócios no
período que vai de 1912 a 1916.
Isso significa, para nós, que essas agremiações, ainda que embasadas em princípios federativos, ligavam-se às suas coirmãs de forma
orgânica, mesmo que existisse entre elas grande independência.
Outra forma de relacionamento entre os sindicatos foram as
federações operárias. Poderiam ser locais ou estaduais.
Tinham como propósito
Estabelecer o comum acordo entre todos os sindicatos de ofícios vários, ou federações de ofícios, [...] auxiliar todo e qualquer
sindicato, federação de classe ou ofícios vários, quando os mesmos
necessitem promover a solidariedade entre todas as associações federadas e a fundação de outras que ainda não estejam constituídas.
(Carone, 1984, p.410)
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Era comum a presença de federações locais em cidades com
grande presença operária, as quais aglutinavam importantes parcelas
de trabalhadores na luta cotidiana contra a exploração do trabalho.
Em alguns casos percebemos, inclusive, a presença de duas federações de operários numa mesma cidade, sem que necessariamente
competissem entre si.
Um dos principais exemplos foi a cidade de Santos, que até meados
da década de 1920 possuía duas federações de trabalhadores, a Sociedade
Internacional União dos Operários e a Federação Operária de Santos.
Quando se realizava um evento de grande expressividade na
cidade, eventualmente ocorria a participação ativa de ambas as entidades na organização dos trabalhadores.
Na greve das Docas, em novembro de 1908, foi relatado que
O movimento foi declarado no dia 09 de setembro pelos sócios da
Internacional, composto de carroceiros e operários das Docas. Estes
reclamavam o horário de 8 horas, e os carroceiros declaram que foram à greve por solidariedade. [...] Deu-se então um facto grandioso
e pouco vulgar nas lutas proletárias contra o capital. Os operários
pertencentes à Federação (e todo o operariado de Santos) sem prévio
acordo, sem reuniões, como uma só pessoa, declararam-se em greve,
sem outro fim que o de prestar a solidariedade aos companheiros de
luta. (A Voz do Trabalhador, 29/11/1908, p.2)

Da mesma forma, quando o número de agremiações em um
estado exigia a formação de uma rede sólida e organizada, criava-se
a federação estadual.
Algumas delas surgiam restritas a uma cidade, e posteriormente
aumentavam a sua base territorial. Esses foram os casos da FORGS
(Federação Operária do Rio Grande do Sul) e da FOA (Federação
Operária de Alagoas).
Fundação da Federação Operária
Por uma ocasião reuniram-se alguns operários e deliberaram
fundar a Federação Operária do Rio Grande do Sul, a fim de
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agrupar as diversas associações existentes na capital e futuramente estender a sua ação a todo o Estado. (A Voz do Trabalhador,
15/1/1914, p.3)
Alagoas
A Federação Operária, segundo informações transmitidas para
esta capital, criou um jornal para a defesa da mesma e do operariado
alagoano.
O movimento operário, até então circunscrito em Maceió, estende-se atualmente ao interior e para qual muito só tem esforçado
os elementos da Federação com a publicação do novo jornal, muito
lucrará a organização trabalhadora desse Estado. (A Voz do Trabalhador, 01/1/1913, p.4)

Esses dois exemplos demonstram a ampliação da base territorial
dessas federações. Eram locais e, posteriormente, com a agregação
de sindicatos do interior, estavam presentes em quase todo o estado,
sendo um importante elemento de organização.
Mesmo tendo grande autonomia na federação, os sindicatos congregados deveriam manter o firme propósito de luta contra o capital
e o Estado, como também estar preparados para o chamado de um
movimento mais amplo.
Como apontava o jornal A Plebe,
As primeiras organizações operárias no Brasil foram por certo
as ligas operárias que reuniam quase sempre indistintamente os
operários de diversos ofícios e indústrias. [...] São uniões de ofícios
que ao se desenvolverem fundam pelo país sucursais e filiais, diretamente dependentes da central estabelecida na grande cidade. (A
Plebe, 01/4/1922, p.1)

As declarações do semanário paulistano não deixam dúvidas
acerca das principais tarefas de organização dessas federações: autonomia e solidariedade.
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Autonomia para que o sindicato tivesse liberdade de organizar
os seus filiados e não sofrer qualquer ingerência que pudesse prejudicar suas lutas. E solidariedade, pois, um sindicato, uma liga,
não conseguiriam, individualmente, promover grandes derrotas
ao patronato.
Esse espírito de solidariedade possibilitava que algum sindicato
federado mais organizado e, portanto, mais coeso na luta contra o
capital, também tivesse contatos com o exterior, como forma de
dificultar a ação das empresas.
Foi o que ocorreu com o sindicato dos canteiros do Rio de Janeiro
e a ação conjunta com seu congênere de Buenos Aires.
Ultimamente o Sindicato dos Canteiros publicou um manifesto
reclamando a solidariedade de todos os trabalhadores em pedra,
para evitar que os patrões de São Paulo e Buenos Aires, onde há
greves de canteiros, consigam contratar operários nesta capital
com o fim de fazer fracassar o movimento. (A Voz do Trabalhador,
17/4/1909, p.4)

Nessa notícia, apesar de não mostrar uma territorialidade como
descrita anteriormente, é nítida a presença de um relacionamento
internacional entre as entidades.
Entendemos que o contato entre as entidades de São Paulo e
Buenos Aires demonstra uma intensa sintonia internacional.
Interessante anotar que essa relação internacional não ficava circunscrita apenas ao relacionamento entre confederações nacionais,
mas também entre sindicatos, federações e ligas operárias.
Entretanto, por ser a organização-mater dos sindicatos, à COB
caberia a maior parte do contato com o exterior.
Analisando o jornal A Voz do Trabalhador, detectamos inúmeras
situações nas quais o internacionalismo estava presente, como o
apoio a greves, participação de estrangeiros em encontros nacionais,
participação de brasileiros em encontros internacionais, para citar os
principais fatos.
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Adiante, apresentaremos algumas passagens do jornal citado
acima, como forma de melhor compreender esses contatos.
Realizou-se em Londres, de 27 de setembro à 2 de outubro,
o Primeiro Congresso Sindicalista Internacional. Estiveram representados os seguintes países: Inglaterra, França, Itália, Suécia,
Alemanha, Áustria, Holanda, Bélgica, Espanha, Estados Unidos,
Argentina, Cuba e Brasil.
O delegado da Confederação Operária Brasileira foi o camarada
Guy Bowmai. (A Voz do Trabalhador, 15/11/1913, p.2)
O delegado das organizações platinas
Tomando em conta o comitê da Confederação Operária Brasileira, a Federación Obrera Regional Argentina e a Federación
Obrera Regional Uruguaya enviaram a esta capital o companheiro
José Borabio, aqui chegado no dia 09, a bordo do “Cap. Ortegal”.
O delegado daquelas duas possantes organizações foi recebido,
pelos congressistas, com uma entusiástica e carinhosa manifestação
de simpatia, tomando assento entre os mesmos. (A Voz do Trabalhador, 01/10/1913, p.2)
Em nota da atitude reacionária do governo, a Confederação
Operária Brasileira, há cerca de seis meses, enviou um delegado à
Espanha e Portugal para recomendar aos trabalhadores daqueles
países não emigrarem para o Brasil enquanto não fosse revogada
a lei especial de expulsão. A julgar pelos relatórios recebidos de
Portugal, o delegado da COB teve um brilhante sucesso. (A Voz
do Trabalhador, 15/11/1913, p.2)

Os três fatos apresentados demonstram uma certa pluralidade
nas relações entre os sindicatos na esfera internacional. A primeira
citação aponta uma ligação estreita entre a COB e outras centrais
sindicalistas-revolucionárias, principalmente da Europa. Demonstra
que não só a C.G.T francesa era uma parceira da entidade, como

Relacao_entre_o_Estado_Grafica_2.indd 140

12/02/2016 11:21:44

A RELAÇÃO ENTRE O ESTADO E OS SINDICATOS...

141

também aponta uma tentativa de fortalecimento dessas agremiações
de perfil sindicalista pelo mundo.
A segunda citação, datada de outubro de 1913, refere-se à ligação
entre as confederações sul-americanas. No 2º Congresso Operário
Brasileiro, participou como ouvinte um representante operário da
região platina, a saber, Uruguai e Argentina, numa tentativa de criar
laços mais fortes entre as entidades.
Sobre a última citação, entendemos que a COB, conforme as
condições financeiras, sempre enviava um representante seu para
a Europa com o objetivo de alargar a rede de solidariedade internacional, ou mesmo combater no exterior a promulgação de leis
antioperárias e imigrantes no Brasil.
As três citações do jornal A Voz do Trabalhador demonstram as
dificuldades de comunicação, exigindo que os operários buscassem formas de manter contato com o estrangeiro. Nessa análise
inicial, apontamos e discutimos a presença de diversas formas
de territorialidades e relacionamentos entre os sindicatos, ligas,
federações e confederação, explicitando, de alguma maneira, um
movimento sindical de expressividade no país. Essas territorialidades discutidas acima se concretizaram por três motivos principais:
primeiramente, a própria dinâmica de organização dos sindicatos,
de caráter horizontal e federalista, propiciou grande autonomia às
entidades de classe.
Em segundo lugar, as distâncias geográficas aliadas à própria
dificuldade de manutenção dessas agremiações, seja pela falta de
recursos econômicos, seja pelo assédio do Estado que culminava,
não raramente, com o próprio fechamento do sindicato, exigiam que
a busca de parcerias fosse inevitável, principalmente daquelas que
estavam em regiões distantes da área mais industrializada.
E, por fim, ainda que pouco influente se comparado com os
motivos anteriores, não podemos esquecer que a legislação sindical que regia esse período permitia uma ampla relação interterritorial.
Muito embora não tivessem como objetivo a apropriação de um
território específico, as ações operárias configuram-se numa ten-
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tativa dos trabalhadores em criar uma rede solidária pelo território
nacional.
Essa rede, arquitetada pelos congressos operários, permitia a
formação de um elo de defesa contra as investidas patronais e do
Estado, mas não só.
Ao se formarem essas ligações territoriais, os sindicatos criavam
também a possibilidade de se construir um modelo cotidiano divergente do predominante burguês.
Isso porque a presença de sindicatos e a sua constante tentativa
de aglutinação propiciavam a presença de extensas redes culturais,
econômicas e educacionais, como o teatro operário, o baile operário
e, também, as chamadas Escolas Modernas, núcleos de educação dos
trabalhadores para os trabalhadores.
Graças aos sindicatos e às suas territorialidades, por exemplo,
núcleos de educação social surgiram em vários estados brasileiros,
sendo que Hardman (1982) afirma a presença de 25 estabelecimentos
nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Belém,
Recife e Porto Alegre.
Esses núcleos educacionais, a presença de centros de cultura
com palestras sobre a questão social, a exibição de peças de teatro
retratando o cotidiano operário contribuíram para a existência de um
sindicalismo de resistência e de grande dinamismo.
Alguns eventos ocorridos nesse período só foram possíveis pela
presença de uma forte organização sindical.
Foi o que aconteceu na Greve Geral de 1917 em São Paulo. Embora surgisse limitada a uma categoria (têxtil), o movimento paredista logo alastrou-se pela cidade, tendo ocorrido greves de solidariedade ao movimento em várias localidades do Estado (Campinas,
Sorocaba, Jundiaí), no Rio de Janeiro, em Curitiba e em áreas mais
afastadas foram notadas manifestações de solidariedade, como em
Recife, Manaus e Belém (Lopreato, 2000).
Moreira (1985) comenta que as greves gerais que ocorreram no
período de 1917 a 1920
demonstram certa maturidade do movimento operário brasileiro,
visto que já se organizava nacionalmente e sob uma única orienta-
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ção, acompanhando dessa forma a dinâmica da economia fabril,
que outrora regionalizada, aos poucos ia se tornando nacional.
(Moreira, 1985, p.80)

Por fim, ocorreu em 1920 o III Congresso Operário Brasileiro,
no Rio de Janeiro, resultado das grandes agitações acontecidas no
período de 1917 a 1919. Esse encontro contou com a participação
de 150 delegados, representando 75 associações sindicais de vários
estados.
Tabela 3 – Entidades participantes do 3º congresso operário brasileiro
Estado
Antigo
Distrito
Federal

Cidade
Rio de Janeiro

Entidades

Rio de Janeiro

Associação dos Trabalhadores em
Marcenaria
Associação dos Empregados do
Comércio e Indústria
Associação dos Trabalhadores em
Carrinho de Mão
Associação Gráfica do Rio de
Janeiro
União Geral dos Metalúrgicos
União Operária de Tinturarias
União dos Chapeleiros
União Operária da Construção Civil
Sindicato Culinário
União Operária de Fábrica de
Tecidos
Associação dos Malheiros e Artes
Correlativas
União Operária dos Vassoureiros
União de Empregados em Fábricas
de Bebidas

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
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Estado

Cidade

Entidades

Rio de Janeiro

União Culinária e Panificação
Marítima
União Operária Fabril de São
Cristóvão
Federação dos Condutores de
Veículos
União dos Empregados de Padarias
União Geral dos Limadores e
Torneiros Mecânicos
Federação Operária
União dos Oficiais Barbeiros
União dos Alfaiates
Associação Resistência dos
Cocheiros C.C. Anexas
União Operária das Pedreiras
Centro Operário Ferroviário
União dos Operários Estivadores
União das Costureiras
Associação dos Carpinteiros Navais
Centro dos Carregadores do Distrito
Federal
União dos Trabalhadores em
Serrarias e Classes Anexas
União Operária
Sociedade dos Trabalhadores
Gráficos
União dos Canteiros
União dos Artistas em Calçados
União dos Trabalhadores Gráficos
Liga Operária
Centro Operário
União dos Operários Metalúrgicos
União dos Canteiros
Liga Operária da Construção Civil
União dos Canteiros e Classes
Anexas

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

Antigo
Distrito
Federal

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

São Paulo

Lageado
São Paulo
São Paulo
Salto de Itu
Jaú
São Paulo
São Paulo
–
Ribeirão Pires
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Estado

Cidade

Entidades

São Paulo

União Operária em Fábrica de
Tecidos
Liga dos Manipuladores de Pão
União dos Alfaiates
Federação Operária
Sindicato dos Canteiros
Associação Gráfica Fluminense
União dos Operários
Associação Beneficente Irmãos
Artistas
Federação Operária Mineira
Liga Operária
Federação Operária
Sindicato dos Canteiros
Sindicato dos Alfaiates
Associação dos Sapateiros e Classes
Anexas
União Geral da Construção Civil
Liga Mista de Resistência dos Oper.
Em Fáb. De Cigarros
União Ferroviária
Internacional Operária de Southern
Brazilian Railway
Sindicato da Construção Civil
Sindicato União dos Carpinteiros
Navais e Calafates
Assoc. Construção Civil
Liga Operária da Construção Civil

São Paulo
São Paulo
São Paulo
Santos
–
Minas Gerais Elói Mendes
–
Juiz de Fora
Cataguases
Rio Grande
do Sul
Pernambuco

Porto Alegre
Porto Alegre

Recife
–
Recife
Recife

Paraná

Curitiba
Curitiba
Curitiba

Pará

145

Belém

Amazonas
Manaus
Rio de Janeiro Niterói

(Org. Amir El Hakim de Paula apud Rodrigues, 1979)

Ao contrário dos encontros anteriores (primeiro e segundo congressos), a tabela 3 demonstra a presença de entidades em várias
cidades do país, demonstrando, de certa forma, os efeitos das várias
excursões de propaganda, como também um maior espraiamento
da indústria nacional.
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Abaixo, o mapa 1 ilustra a participação de cada estado, em número de entidades presentes, nos três congressos operários (1906,
1913 e 1920).

Mapa 1 – Fonte: A Voz do Trabalhador (1908-1915); Pinheiro (1979).

Além de destacar, pela própria predominância industrial, a maciça participação nos encontros de entidades do Rio de Janeiro e
de São Paulo, o mapa 1 demonstra que, mesmo em números bem
inferiores, o movimento sindical revolucionário já tinha presença
em todas as regiões do país, seja em áreas mais próximas aos grandes
centros, como Paraná e Minas Gerais, ou em áreas mais distantes,
como o Amazonas, o Pará e boa parte da região Nordeste, como
comentado anteriormente.
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No Congresso Operário de 1920, a questão principal discutida
foi a reorganização dos sindicatos-revolucionários, tendo em vista a
falta de uma central sindical nacional e que o período de 1917-1919
tinha mostrado a esses sindicalistas a necessidade de ampliação
dessas ideias pelo país.
Foram, então, incentivadores, as excursões pelo país, o crescimento da presença sindical e de suas lutas e a necessidade de uma
maior aglutinação para o enfrentamento do capital.
Ao contrário dos encontros anteriores, já era claro uma maior
centralização das ações, embora a autonomia sindical continuasse
preservada.
Como forma de coordenar as ações dos trabalhadores nas cidades,
de maneira que sua autonomia não fosse desrespeitada, os operários
resolveram “dividir” o país em cinco grandes regiões.
Essa divisão regional também foi necessária pelas distâncias de
alguns sindicatos do interior do país com relação aos centros industriais mais prósperos.
Ao realizarem essa regionalização, os sindicatos almejavam criar
redes de solidariedade pelo país, apontando uma cidade-sede, que
centralizaria as informações sindicais funcionando como um polo de
concentração das atividades de organização e propaganda.
Essa divisão regional caracterizava-se também pela total liberdade territorial, visto os critérios adotados serem econômicos, de
afinidades, de proximidade com a cidade-sede, ou seja, predominavam nessa regionalização aspectos socioeconômicos.36
A comissão executiva do 3º congresso se subdividirá em 5 seções:
extremo norte, com sede em Belém, compreendendo os estados de
Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Piauí e Acre; norte, com sede
no Recife, compreendendo os Estados do Rio Grande do Norte,
36 Segundo o IBGE, a primeira divisão regional do Brasil foi feita em 1913 por
Delgado de Carvalho, tendo por base os elementos do meio físico e a posição
geográfica. Mais detalhes, acessar a página: <http://74.125.95.132/search?q=cache:sPvzz3eYhrVJ.www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000>.
Acesso em: 16/2/2011.
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Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia; centro, com sede
no Rio, compreendendo o Distrito federal, os estados do Rio, Espírito Santo e Minas (menos as duas zonas do Sul e do Triângulo); sul,
com sede em São Paulo, compreendendo os Estados de São Paulo,
Goiás, Mato Grosso e as duas zonas do Triângulo e Sul de Minas;
extremo-sul, com sede em Porto Alegre, compreendendo os Estados
do Paraná, Santa Catharina e Rio Grande do Sul. (Boletim da Comissão Executiva..., 1920)

Mapa 2 – Fonte: Boletim da Comissão Executiva do 3º Congresso.

O mapa 2 revela quais eram as áreas de influências das cidadessedes do encontro. Nele podemos perceber a força da cidade do Rio
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de Janeiro com os traços mais fortes, demonstrando a coordenação
geral do encontro, e os traços com espessura menor, demonstrando
as áreas de influências das outras sedes regionais.
O fato interessante é que Belém tem grande influência na atual
Região Norte do país, mas também em alguns estados da atual Região Nordeste, por ter um importante porto de exportação e de cabotagem.

Mapa 3 – Fonte: Boletim da Comissão Executiva do 3º Congresso Operário.

Sobre a divisão regional do mapa 3, duas considerações são pertinentes.
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Na primeira, percebemos o sucesso dessas excursões, seja na
ampliação no número de sindicatos pelo interior do país, claramente
demonstrada pela organização do 3º congresso, ou nas greves gerais
ocorridas em 1917 e 1919.
Sobre essa organização pelo país, Dulles (1977), ao comentar o 3º
Congresso Operário, aponta os encarregados de cada seção regional.
Nelas, vemos a participação dos vários militantes destacados em
1914 para o trabalho de propaganda. Diz:
No 3º COB, a divisão geográfica dava-se, que o Rio de Janeiro
seria a sede de um ‘secretariado geral’, compreendendo um secretário-geral (Edgar Leuenroth), tesoureiro e com secretários itinerantes,
responsáveis pelas cinco regiões geográficas em que se dividira o
país. Os secretários itinerantes eram: Domingos Passos (Centro),
José Elias da Silva (Norte), Jorge Adalberto de Jesus (Extremo
Norte), Teófilo Ferreira (Sul) e Alberto Torres (Extremo Sul). (Dulles, 1977, p.116)

O segundo fato leva-nos a algumas hipóteses acerca da fragmentação do estado de Minas Gerais em três regiões, com sedes regionais
distintas.
A princípio nossa pesquisa entendeu que a divisão do estado
mineiro levava em consideração apenas a sua extensão territorial.
Entretanto, ao aprofundarmos essa questão, encontramos outro
fator demonstrando que apenas a extensão não explicaria totalmente
essa divisão.
Segundo Dias (1977, p.286), a Liga Operária de Poços de Caldas,
como vimos anteriormente, tinha sido fundada em 1913 por meio
das excursões de propaganda, e era filiada à Federação Operária de
São Paulo, em que pese estar localizada em Minas Gerais.37

37 Batalha (2000, p.34) informa a existência de uma Federação Operária Mineira,
com sede em Juiz de Fora, apenas na década de 1920. Entretanto, essa entidade
expressava ideais reformistas e não postulados sindicalistas-revolucionários.
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A partir desses dados, iniciamos uma análise acerca da formação
econômica dessas duas regiões mineiras, como forma de compreender uma possível ligação com o estado de São Paulo.
Nesse sentido, nossa pesquisa voltou-se para o entendimento
da presença ou não de indústrias no estado de Minas Gerais e qual
a ligação dessa região, principalmente, com o estado de São Paulo.
A análise realizada acerca da gênese industrial mineira demonstrou que a maior parte dessas indústrias localizava-se na Zona da
Mata,
Ou seja, na principal região cafeeira do estado que se desenvolveu, até aproximadamente 1930, o seu principal núcleo industrial
(sobretudo no município de Juiz de Fora), que os mineiros orgulhosamente chamaram de “Manchester Mineira”. (Lima, 1981, p.57)

Em que pese essa maior concentração industrial na Zona da
Mata, outras áreas tinham presença de indústrias, principalmente
têxtil. No período em estudo, Ribeiro de Oliveira (1996) aponta que
existiam indústrias desse ramo no Triângulo Mineiro (cidade de
Uberaba) e no Sul (cidades de Machado, Lavras e São João Del Rey).
Com essas informações, percebemos que as regiões tinham boas
ligações de transportes com São Paulo e por isso sofriam deste estado
grande influência.
Assim, nossa hipótese é que os sindicatos da região tinham relações de maior interesse com seus congêneres paulistas, visto o
estreito relacionamento econômico entre as regiões citadas e o estado
de São Paulo.38
38 Singer (1974), ao analisar o café em Minas Gerais, alertava que “o desenvolvimento da cafeicultura no sul e no Triângulo se dá em função de São Paulo,
do mesmo modo que o da zona da mata se deu em função do Rio. Na medida,
portanto, em que no fim do século passado crescia a produção de café no sul e
no triângulo, este se escoava por Santos, através do sistema ferroviário paulista,
e toda essa área se ligava, de modo cada vez mais estreito, à economia de São
Paulo” (Singer, 1974, p.213).
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Ao estudarem o poder dos estados no início do século XX, Love
et al. (1982) apontaram a forte atração entre a elite mineira e o estado
de São Paulo.
Com essa intensa relação entre essas elites, “o polo de crescimento paulista fazia do Triângulo e do Sul de Minas parte natural
do mercado de São Paulo, a que essas duas zonas estavam ligadas por
boas comunicações” (Love et al.,1982, p.82).
Ou seja, a ligação econômica entre as regiões mineiras e o estado
de São Paulo de certa forma justificaria um maior interesse entre os
sindicatos da região e os paulistas, demonstrando que não faria sentido para essas entidades seguir estritamente a divisão administrativa
oficial, visto que tal amarração dificultaria uma maior integração do
movimento operário.
O terceiro encontro nacional, de certa forma, foi o ápice de um
forte movimento grevista iniciado em 1917 e continuado em 1919.
A estruturação federalista de funcionamento da COB (Confederação Operária Brasileira) no período, a necessidade de superação
dos obstáculos criados pela extensão territorial, que, de alguma
forma, dificultava a organização das entidades sindicais distantes
dos grandes centros, propiciaram a presença de variadas relações
interterritoriais entre os sindicatos.
Essas relações interterritoriais dos sindicatos, baseadas em um
acordo mútuo de solidariedade operária e em pressupostos federalistas, possibilitaram que algumas amplas greves ocorressem,
abarcando diferentes setores econômicos, e ficando conhecidas como
“greve de solidariedade”.

3.3 – As greves de solidariedade e a questão
territorial
Um das facetas principais do movimento operário desse período
foram as greves de solidariedade. Baseadas num entendimento de
que a classe operária era única e por isso deveriam ser superadas as
diferenças corporativas, esses movimentos ocorriam em apoio a uma
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categoria específica, independente da relação econômica que poderia
esta ter com a classe como um todo.39
Alguns desses movimentos grevistas, dependendo da importância social que a categoria poderia ter, recebiam o apoio de outros
setores da sociedade, como os pequenos comerciantes. Mais do que
uma questão social, para nós, esses movimentos mostram outra faceta possível pela organização horizontalizada: a formação de redes
territoriais de solidariedade, ou seja, a organização e a ação do movimento paredista ultrapassavam as fronteiras municipais, estaduais
e, mais raramente, as fronteiras nacionais.40
Uma mostra dessa união operária era evidenciada pela presença
da palavra “internacional” no nome. Como exemplos existiam a
Associação Internacional União dos Operários – Santos ou, mesmo,
no caso de uma categoria específica, a União Internacional dos Canteiros de Ribeirão Pires. Como demonstra Simão,
Tal filiação foi às vezes expressa no próprio título do grêmio
que incluía o termo internacional e outras vezes era declarada nos
próprios estatutos, como fez a União dos Trabalhadores Gráficos,
que se ligava às suas respectivas uniões, nacional e internacional.
(Simão, 1966, p.178)

Ligados de alguma forma, seja ideologicamente ou corporativamente, os sindicatos nesse período procuravam vários meios
de conseguir os seus objetivos, e a greve de solidariedade aparecia
como uma estratégia de enorme eficácia. Algumas delas, por serem
de grande repercussão à época, mas principalmente pelo seu caráter

39	Uma das resoluções do 1º Congresso Operário Brasileiro dizia que “o desenvolvimento da indústria faz-se no sentido de exigir de todos os trabalhadores, sem
distinção de oficios, uma solidariedade cada vez mais estreita, tendendo a abolir
as barreiras que separam as corporações de ofícios”.
40 Foi o que vimos no caso do Sindicato dos Canteiros de Buenos Aires, solicitando
o apoio do sindicato paulista para evitar a saída de trabalhadores para aquela
cidade e assim dificultar o movimento paredista.
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espacial, serão tratadas aqui: a Greve dos Ferroviários de 1906 e a
Greve Geral de 1917.

3.3.1 A greve dos ferroviários de 1906 e a questão
territorial
As análises territoriais de uma greve, ou mesmo de uma passeata,
são ou deveriam ser também objeto da Geografia.
Entretanto, poucos foram os geógrafos que tiveram a preocupação em compreender as ações territoriais desses movimentos.
Ao analisar alguns dos periódicos da época, como por exemplo,
A Voz do Trabalhador, órgão da Confederação Operária Brasileira,
percebemos em suas páginas, comumente, a informação acerca das
greves ocorridas.
Algo que nos chamava a atenção enquanto destacávamos alguns
desses movimentos era a presença de solidariedade entre os grevistas
da categoria parada com os outros trabalhadores.
Nas páginas do semanário A Voz do Trabalhador era comum
aparecerem notícias sobre as várias greves, entretanto, aquelas que
conseguiam superar o espírito corporativo e buscavam a solidariedade de classe eram extremamente comemoradas.
Um movimento que teve grande repercussão na classe operária
foi a Greve dos Ferroviários da Companhia Paulista. Em abril de
1906, os sindicatos-revolucionários se reuniram no Rio de Janeiro
e inúmeras resoluções foram discutidas e referendadas. E em maio
do mesmo ano era realizada a que seria, até então, a maior greve no
Estado de São Paulo, tendo 15 dias de duração.
A greve dos Ferroviários, que teve como área de atuação principal a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, foi deflagrada pela
Liga Operária de Jundiaí em 15 de maio e, já nas primeiras horas da
manhã, graças ao uso do telégrafo, segundo Leme, “abrangendo as
mais diferentes cidades do interior do Estado, num total de 1057 km
ao longo de 119 estações” (Leme, 1986, p.77).
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A Companhia Paulista tinha sido formada pela elite cafeicultora
em 1868, com a intenção de deslocar mais rapidamente seus produtos do interior para o porto de Santos, sendo o primeiro trecho
construído entre Jundiaí e Campinas.
A partir de 1870, vários prolongamentos ocorrem com a intenção
de interiorizar cada vez mais a estrada de ferro. Em 1873 foi determinado seu prolongamento até Rio Claro, área de grande produção
cafeeira. Em 1881 chegava até a cidade de Descalvado, passando por
cidades importantes como Araras e Pirassununga.
Nas décadas de 1880 e 1890, a Companhia Paulista resolveu
expandir o traçado da ferrovia com o prolongamento de Rio Claro
a São Carlos (1884), de São Carlos a Araraquara (1885), e o ramal
de Visconde do Rio Claro a Jaú (1887). A partir dessa data, com
a incorporação da The Rio Claro São Paulo Railway Company,
ampliou-se a malha ferroviária da Companhia Paulista até Jaboticabal (1893), ocorrendo outro prolongamento somente no início
do século XX, quando a ferrovia atinge as cidades de Bebedouro
e Barretos.41
Para a estudiosa da greve, o movimento se iniciou na cidade de
Jundiaí e, de lá, a greve se espalhou, como um rastilho de pólvora,
para todas as cidades abrangidas pela malha ferroviária da Companhia Paulista, como Campinas, Vila Americana, Limeira, Cordeiro,
Araras, Pirassununga, Porto Ferreira, Descalvado, Rio Claro, Anápolis, São Carlos do Pinhal, Guariba, Jaboticabal, Bebedouro e pelos
ramais de Santa Veridiana, Santa Gertrudes, Campo Alegre, Brotas,
Torrinha, Dois Córregos, Santa Eudóxia, Ribeirão Bonito, Jaú, Pederneiras, São Paulo dos Agudos, Piratininga, Guatapará, Pontal e
Santa Rita (Leme, 1986).
Uma das características dessa greve foi que as reivindicações dos
trabalhadores não estavam assentadas apenas em questões salariais
(como se poderia imaginar), mas na exigência da demissão de um

41 Para um maior detalhamento da história da Companhia Paulista de Estrada de
Ferro, consultar Leme (1986).
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chefe da empresa, ou, nas palavras de Hardman (1982, p.339), “em
solidariedade a um companheiro removido arbitrariamente”.
O movimento paredista foi logo apoiado pela Federação Operária
de São Paulo, participando, inclusive, Edgar Leuenroth, secretário da
FOSP, em várias manifestações. O interessante nessa greve é que, conforme os dias passavam, a intransigência da empresa aumentava, o que
criava uma situação de confronto contínuo entre operários e a polícia.
Apesar de a ferrovia ser uma forma de transporte das mais importantes, naquele início do século XX, a que efetivamente transportava as riquezas do país, a população, em geral, em vez de se
contrapor ao movimento, juntou-se ao mesmo e várias greves de
solidariedade começaram a surgir, envolvendo, inclusive, outras
categorias de trabalhadores. Como aponta Leme (1986)
Em São Paulo, a fábrica de calçados Global aderiu à greve, em
solidariedade. Em Jundiaí, o mesmo ocorreu com as oficinas da
Arens cujos aprendizes destruíram seus equipamentos, enquanto
a fábrica de tecidos São Bento, em greve desde o dia 10 de maio,
permaneceu no movimento. (Leme, 1986, p.138)

Interessante notar que a greve de ferroviários lentamente vai se
transformando em uma greve geral, envolvendo outras categorias
de trabalhadores (como os têxteis) e suas várias ligas operárias. Mais
do que isso, a greve amplia-se territorialmente, abarcando cidades do
estado de São Paulo e de estados vizinhos (como Minas Gerais e
Rio de Janeiro).
Funcionários da Estrada de Ferro Mogiana, bem como da Estrada de Ferro Leopoldina e Central do Brasil, também paralisaram
e, baseada em um espírito internacionalista, soube-se que até a Liga
Operária de Buenos Aires foi solidária ao movimento, colaborando
com o envio de recursos financeiros (Leme, 1986).
Independente do alcance territorial das manifestações de solidariedade, a verdade é que o movimento ganhou enormes proporções,
sendo que comerciantes de várias cidades (como Jundiaí e Campinas)
e estudantes da Faculdade de Direito de São Paulo também aderi-
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ram; os primeiros fechando seus estabelecimentos e os segundos
com a organização de um encontro questionando as arbitrariedades
realizadas pela polícia.
A presença de trabalhadores na paralisação foi de tal ordem que
Hardman (1982) aponta que no dia 26 de maio, em comício liderado
pela Federação Operária, compareceram 6 mil trabalhadores no
Largo São Francisco, em São Paulo.
Como afirma Hardmann (1982) sobre os impactos da greve
As repercussões do conflito, fora do estado, foram enormes:
de São Paulo, a greve generalizou-se, passou às cidades do interior
do estado, para, repercutindo como um eco, chegar à capital da
República e daí Petrópolis, Porto Alegre e outras cidades e vilas,
sendo que nesta última cidade, a greve foi geral, atingindo o setor
de transportes. [...] Além disso, a atuação dos organismos sindicais
operários, orientados pelas lideranças anarcossindicalistas, demonstrou, na prática, as reais possibilidades e limites do método da ação
direta. (Hardmann, 1982, p.340)

Embora o movimento tenha se fortalecido durante o mês de maio,
o extenso período de paralisação começou a levar intranquilidade às
cidades no que tange ao abastecimento, o que levou a um arrefecimento do movimento.
Outros fatores determinantes à queda de popularidade da greve
geral foram as informações desencontradas sobre o evento (alguns
jornais comentavam que o movimento já perdia a força, enquanto
a federação operária reclamava o contrário) e a intensa repressão
policial aos órgãos operários, fazendo que várias ligas e, até mesmo,
a federação operária tivessem suas sedes fechadas.
E, então, no final de maio, o movimento se encerra em um comício em Jundiaí, depois de contabilizar a morte de dois trabalhadores pela polícia, sem necessariamente ter conquistado o objetivo
inicial. Em que pese o resultado não satisfatório, a greve teve um
componente pouco discutido: a evolução territorial do movimento.
Para se entender esse processo, levaremos em consideração um fator
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essencial: a presença das ligas operárias. As ligas operárias surgiram
no início do século XX no país, fruto das ideias federalistas presentes
nos sindicatos-revolucionários, e tinham como objetivo canalizar as
várias demandas sociais dos trabalhadores a elas filiados.
Essas ligas tinham a presença de várias entidades de trabalhadores, e de alguns grêmios, inclusive, que teriam grandes dificuldades
para organizar-se corporativamente.
No movimento grevista que retratamos anteriormente, é notória
a participação das ligas operárias. Embora autônomas, as ligas funcionaram como catalisadoras das demandas dos ferroviários, que
embora tivessem uma associação própria (a Sociedade Beneficente
dos Operários, ligada à Companhia Paulista), resolveram se utilizar
de outros meios para conquistar as suas exigências.
Essas ligas operárias eram uniões de grêmios e por isso alcançavam várias categorias de trabalhadores na área de sua ação. O interessante nesse aspecto é que, ao terem as mesmas diretrizes sindicais,
inclusive ideologicamente sendo similares, quando um movimento
grevista surgia, o necessário socorro era direcionado, visto que uma
das resoluções do primeiro congresso operário referia-se à união de
toda a classe operária.
Mas de que forma essa articulação ocorria? Analisando os trabalhos de Hardman (1982), Simão (1966) e Leme (1986), percebemos
que dois fatores foram primordiais para a expansão do movimento:
o primeiro se refere à comunicação: as ligas operárias, por meio de
seus filiados, se utilizavam do telégrafo para avisar as outras localidades acerca da greve e, posteriormente, de boletins e jornais. Em
segundo lugar, havia uma enorme afinidade entre as ligas operárias
e a Federação Operária de São Paulo, o que propiciava uma ação
conjunta.
Com relação à comunicação, fica evidente que, à época, os trabalhadores se utilizavam dos mesmos meios de comunicação que
o patronato, o que possibilitava uma resposta imediata. Por isso,
não era raro, e nessa greve isso ocorreu também, que a polícia, a
serviço dos patrões (é preciso lembra que Conselheiro Antonio
Prado, grande cafeicultor, era o presidente da Companhia Pau-
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lista), fechasse a sede dos jornais e proibisse o uso do telégrafo
pelos operários.42
Mesmo assim, a força da informação não esmorecia, ao ponto de
Leme (1986) apontar que no período mais forte da greve
A liga [de Jundiaí] distribuiu 10.000 destes manifestos ao longo
da linha, nos quais os grevistas enumeraram as causas da greve, a
partir dos descontentamentos [...]. (Leme, 1986, p.88)

A questão que fica pendente é como a articulação entre as ligas
operárias era realizada dentro de uma área territorial extensa?43
Para tentarmos discutir essa questão, teremos que relembrar a ideia
básica que os unia: solidariedade e federalismo. No primeiro caso,
já discutimos e demonstramos de que forma essa solidariedade era
ampliada, envolvendo diversas categorias de trabalhadores.
No segundo, é importante ressaltar que o federalismo operário
tinha uma base filosófica diferente daquela praticada pelo Estado
liberal. Suas ideias estavam ligadas às proposições federalistas discutidas por Proudhon no século XIX e que tiveram grande influência
no movimento operário francês.
Posteriormente, outros anarquistas, como Bakunin, iriam se
utilizar dessas premissas para propor uma auto-organização dos
trabalhadores, ou seja, os trabalhadores de forma autônoma constituiriam as suas entidades, e o federalismo funcionaria como um elo
de solidariedade.

42	Diz Leme (1986) que, no auge da greve geral, alguns atos de violência policial
foram comuns, entre eles: “interrupção e censura do telégrafo nacional e da
Paulista, impedindo a transmissão de notícias sobre a greve e telegramas cifrados
[...]” (Leme, 1986, p.119).
43 Segundo o jornal O Estado de S. Paulo (19/5/1906 apud Leme (1986, p.78):
“Pela primeira vez os campineiros assistem ao espetáculo de uma greve levada
a cabo, é justo reconhecer com a máxima habilidade, pelas muitas centenas de
operários e mais empregados da CPEF em todas as suas extensas linhas (mais de
1.000 km) desde Jundiaí até as mais longínquas estações no interior do Estado”.
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No nosso caso, a entidade que funcionava como um elo das ligas
operárias era a Federação Operária.44 Simão (1966), ao comentar o
processo de criação das federações estaduais e regionais, no início
do século XX, afirma que
Em nível mais alto, surgiram as primeiras federações sindicais
de âmbito estadual ou regional. Em 1905 foi criada a Federação
Operária de São Paulo, com a finalidade de articular todas as associações de grau inferior, inclusive as uniões gerais. [...] A ela
estiveram filiadas quase todas as ligas e uniões gerais localizadas
na capital e algumas no interior do Estado. (Simão, 1966, p.168)

A Federação Operária de São Paulo, com sede na cidade de São
Paulo, aos poucos vai expandindo a sua área de influência, e as ligas
municipais de várias cidades interioranas a ela se filiam.
Toledo (2009), analisando a vida de um dos principais militantes
da entidade, Giulio Sorelli, fornece-nos pista sobre a ação da FOSP
na articulação das entidades sindicais pelo estado de São Paulo. Diz
a historiadora: “O jornal da FOSP anunciava também os horários
das reuniões dos vários sindicatos e ligas da capital e do interior”
(Toledo, 2009, p.292). Tendo a sede da FOSP como um local de
reuniões operárias, a articulação das agremiações era facilitada e a
solidariedade num movimento grevista era factível. Relacionando
as entidades participantes do movimento de apoio aos ferroviários,
Toledo (2009) afirma que
Para a greve da Paulista, por exemplo, contribuíram o jornal
socialista Avanti, a União dos Gráficos, a União dos Trabalhadores
44 Com relação à opção pelo federalismo, Samis (2004) afirma que a escolha desse
princípio devia-se a que “outro ponto importante era que o federalismo, que
facultava aos sindicatos autonomia dentro da federação e, por sua vez, da federação frente à confederação. Situação que favoreceu imensamente a pactuação de
grupos sindicais que, se não eram claramente vinculados à proposta anarquista,
simpatizavam com os princípios descentralizados da organização proposta”
(Samis, 2004, p.135).
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em Veículos, a União dos Chapeleiros, operários e militantes, sobretudo da capital, mas também de Araraquara, Lençóis, Ribeirão
Preto, Bauru, Jaboticabal, Limeira, Sorocaba, Pirassununga, Santa
Cruz das Palmeiras etc. (Toledo, 2009, p.293)

O esforço de solidariedade é apresentado também pelos gastos e
contribuições que a FOSP declarou no mês de maio de 1907. Nesse
mês, entraram no caixa 2 contos e 220 mil-réis, sendo que os gastos
para a articulação da greve de solidariedade chegaram à quantia de 2
contos, 169 mil e 700 réis, 600 mil réis a mais do que os gastos com
despesas de manutenção da entidade, como aluguel da sede.
Essas ações da FOSP possibilitaram que as ligas operárias tivessem um elo entre elas e as outras entidades de classe, fato que
permitiu a expansão do movimento por toda a ferrovia. A greve
foi iniciada pelas ligas operárias de Jundiaí, Campinas e Rio Claro,
expandindo-se para outras cidades onde a ferrovia passava.
Se analisarmos o mapa 4, que mostra os ramais da Companhia
Paulista, veremos que as três cidades estavam nas principais passagens da estrada de ferro. Mesmo não sendo grandes entroncamentos
da ferrovia, percebemos que, por serem rota dos principais entroncamentos, a paralisação dificultaria o prosseguimento de qualquer
carga para a cidade de São Paulo. Ao declararem a greve, logo foi
solicitada a colaboração da Federação Operária de São Paulo, por
ser um maior agrupamento e, consequentemente, ter as condições
mais necessárias para aglutinar os diversos setores de trabalhadores.
Nesse processo, embora a autonomia estivesse preservada, foi
comum as ações serem realizadas em conjunto, e então, a luta de
uma corporação passava a ser a luta de todos.45 Não é de se estranhar
então que Edgar Leuenroth, então uma das principais lideranças da
Federação Operária, estivesse diretamente envolvido com o movimento. Sobre isso, diz Leme (1986), ao informar o discurso do
primeiro dia de manifestações em Jundiaí:
45 Outro movimento que também demonstra uma greve corporativa se transformar
em uma greve geral ocorreu em 1907 em São Paulo.
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Mapa 4 – Fonte: Leme (1986), Simão (1966), Hardman (1982).

Pisani [principal líder entre os ferroviários] pediu que os companheiros se fiscalizassem mutuamente, aconselhando a solidariedade. Divulgou o apoio recebido de toda a nação e leu os telegramas
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de adesão da Federação Operária, ali representada pelo operário
Edgar Leuenroth. (Leme, 1986, p.137)

A presença de Leuenroth demonstra a possibilidade de expansão
do movimento pelo interior, além das fronteiras estaduais (devido
à própria ligação da Federação com outras entidades nacionais e internacionais).46 O que percebemos nesse movimento é que a intensa
relação entre as ligas e a Federação Operária possibilitaram que a
greve tivesse uma maior expansão territorial e conseguisse chegar
a vários rincões nos quais a Cia Paulista tinha sede. De certa forma, a
territorialidade da greve seguiu a mesma territorialidade da ferrovia,
mas sobretudo tinha seus principais núcleos em cidades que estavam
nas rotas necessárias para a passagem de cargas que tivessem como
destino a cidade de São Paulo, e de lá para o porto de Santos.47
Essa pequena análise leva-nos a outra percepção: quando a classe
operária se une e as desavenças corporativas são deixadas de lado,
consegue-se, minimamente que seja, ter controle sobre as ações
patronais no território. Nas próximas páginas, nossa análise avança
um pouco no tempo e discute territorialmente como se constituiu
o que a historiografia brasileira chama de Greve Geral de 1917.

3.3.2 A greve geral de 1917 sob uma perspectiva
geográfica
A greve se iniciou em 22 de junho no Cotonifício Crespi, quando
os operários não tiveram atendidas as suas reivindicações, como o
46 Comentando afirmação da polícia sobre a Greve Geral, diz Toledo (2009): “A polícia de São Paulo associa diretamente essa greve unicamente à ação dos anarquistas, como se observa, por exemplo, neste comentário sobre Edgar Leuenroth: ‘Em
maio de 1907, teve papel saliente na grande greve da qual foi um dos promotores.
Essa greve foi trabalho dos anarquistas de São Paulo e envolveu as indústrias da
capital e a Companhia Paulista de Estrada de Ferro’” (Toledo, 2009, p.308).
47 O percurso ferroviário da cidade de Jundiaí para a cidade de Santos era realizado
pela São Paulo Railway.
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aumento de salários e fim do trabalho noturno. O movimento então
se estendeu a outras fábricas com as mesmas reclamações e, com
reclamações específicas a cada uma, totalizando no início de julho
mais de 20 mil operários paralisados, quando então já eram várias
as categorias e as fábricas paradas, sendo grevistas de vários setores,
tais como canteiros, leiteiros, oleiros etc. (De Paula, 2005).
Desde o seu início, a greve teve como forma de ação a apropriação
dos espaços da cidade, primeiramente nos bairros industriais e de
moradia operária, para que, aos poucos, os trabalhadores conseguissem chegar ao centro da cidade, principal local das manifestações
públicas do movimento. A greve, conforme ganhava expressividade,
começou a sofrer o ataque da Força Pública e, então, conflitos entre
operários e policiais tornaram-se intensos.
A reportagem do jornal Correio Paulistano, órgão do Partido Republicano Paulista e representante dos interesses da elite paulista,
demonstra essa ocupação territorial, com certo temor:
Com o decorrer das horas, o movimento pelas ruas do bairro, e
especialmente pela grande artéria que é a avenida Rangel Pestana,
começou a intensificar-se e era quase na sua totalidade composto
de operários, homens, mulheres e crianças que haviam deixado de
comparecer às fábricas. De uma certa hora em diante, o triângulo
central entregue a sua atividade pacífica começou igualmente a ser
invadido por uma onda de desocupados. O comércio, alarmado com
os gritos subversivos que partiam daqui e acolá, julgou prudente
cerrar também as suas portas, a exemplo do que estava sucedendo
nos arrabaldes, ainda os mais longínquos. (Correio Paulistano,
13/7/1917, p.2)

Mais do que uma ocupação da cidade, a Greve de 1917 teve a
particularidade de se expandir territorialmente para outras cidades
do estado, como também de receber movimentos de apoio em outras
cidades do país. Como vimos no caso da greve dos ferroviários, a
Greve de 1917 em São Paulo, muito estudada por cientistas sociais
e historiadores, pouca atenção recebeu dos geógrafos no que tange às
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estratégias territoriais que o movimento teve para que se mantivesse
coeso por vários dias, em que pese a constante repressão policial, com
prisões, empastelamentos de seus jornais e fechamento das sedes das
entidades operárias.
Como aponta Lopreato (2000) sobre a geografia da greve
Os ecos da Greve Geral de julho de 1917 chegaram além das
fronteiras paulistas. No Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre, o
elemento detonador dos movimentos grevistas nessas cidades de
forte tradição de luta anarquista foi a manifestação de solidariedade operária aos companheiros de São Paulo. A exemplo do que
ocorreu na capital paulista, foram os libertários a incentivarem o
operariado das três importantes capitais do país a paralisar suas
atividades e lutar por um melhor viver. As cidades de Salvador,
Recife, João Pessoa, Belém e Manaus, assim como as cidades
mineiras de Itajubá e Belo Horizonte, também foram palco de
manifestações operárias. Gigi Damiani, um dos membros do CDP
[Comitê de Defesa Proletária, órgão que organizou o movimento],
chegou a afirmar que uma nova página da história poderia ter sido
escrita no Brasil se todos os movimentos grevistas que eclodiram
nos vários cantos do país tivessem ocorrido ao mesmo tempo.
(Lopreato, 2000, p.129-130)

Coordenado pelas ligas operárias de bairros, o movimento se
expandia para cidades nas quais a existência de ligas operárias,
com intensa relação com as congêneres paulistanas, ocorria. Como
afirma Lopreato (2000),
No interior do estado de São Paulo, ferroviários em Campinas
e tecelões em Sorocaba e Jundiaí, encorajados pelo êxito obtido
pelo operariado paulistano, entraram em greve em 16 de julho de
1917 por aumento de salários e melhores condições de trabalho.
A exemplo dos paulistanos percorreram as ruas centrais da cidade e realizaram comícios em praças públicas. A solidariedade
manifestada pelos trabalhadores de diferentes categorias levou
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à generalização do movimento nas três cidades [...]. (Lopreato,
2000, p.130)

Como na análise anterior, a questão principal para nós é entender de que forma um movimento local se expande para várias
cidades do estado e, posteriormente, para grandes cidades de outros
estados da federação. Um ponto essencial para essa análise é compreender a ligação estreita que as ligas operárias propiciavam aos
sindicatos e sua relação com instâncias maiores, como as Federações
Operárias. As ligas operárias, surgidas em São Paulo, tiveram como
objetivo melhorar as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores das várias categorias. Ao organizarem os trabalhadores num
único agrupamento,
a luta por melhorias objetivava manter acesa a chama da coesão,
através da participação conjunta dos seus membros em movimentos
de combate aos açambarcadores e falsificadores de alimentos [...]
exigir dos patrões e dos chefes em geral urbanidade e respeito para
com os trabalhadores, assim como condições mínimas de segurança,
de higiene e de conforto para evitar acidentes e as moléstias do
ambiente de trabalho. (Lopreato, 2000, p.100-101)

A importância delas no movimento grevista é incontestável: foi
a partir dessas organizações que a greve foi se movimentando das
periferias para o centro da cidade, ou seja, o movimento se expandia territorialmente pela cidade, conforme a organização das ligas
operárias nos bairros.48 Entretanto, o que mais impressiona nesse
movimento é a sua expansão para áreas longínquas, como cidades
no Sul e no Nordeste do país.
Ainda que tivessem específicas exigências das categorias paradas, os operários dessas cidades se espelhavam nas agitações
48 Conforme De Paula (2005) demonstrou, as ligas operárias de bairro constituíamse geograficamente em todas as áreas da cidade, da Lapa ao Belenzinho, no eixo
oeste-leste, e de Santana ao Ipiranga, no eixo norte-sul.

Relacao_entre_o_Estado_Grafica_2.indd 166

12/02/2016 11:21:46

A RELAÇÃO ENTRE O ESTADO E OS SINDICATOS...

167

paulistas e, principalmente, se solidarizavam com elas. Algumas
manchetes de jornais operários ilustram essa situação
O Movimento tomou grandes proporções. O esplêndido movimento paulista repercutiu fundamente (sic) nesse marasmo carioca,
retesando energias adormecidas, afiando vontades amolentadas e
reacendendo entusiasmos apagados. (A Plebe, 28/7/1917, p.2)

Um dos principais papéis na articulação das paralisações coube
à Federação Operária do Rio de Janeiro.49 Por meio de telegramas,
esse núcleo de entidades procurou centralizar as informações do movimento paulista e coordenar, a partir de sua sede, um movimento
de expansão de greves de solidariedade por várias áreas do país.
No dia 14 [de Julho] realizou-se a reunião convocada pela Federação Operária do Rio de Janeiro para deliberar sobre a atitude
que o operariado daquela capital deveria tomar diante da greve
geral de S. Paulo. [...] Foi aprovada a seguinte moção: [...] completa
solidariedade ao operariado de São Paulo, ora, em greve [...] Resolve
ainda telegrafar a todas as associações federadas dos Estados, para
que as mesmas procedam de acordo com o movimento iniciado no
estado de São Paulo. (A Plebe, 21/7/1917, p.4)

49 Embora Batalha (2005) afirme, como vimos, que a Confederação Operária
Brasileira (COB) já não mais existisse em 1917, reportagem do jornal A Plebe,
do dia 1/9/1917, informava a intenção de se construir um congresso operário
em outubro daquele ano, sendo que o papel de coordenação caberia à entidade
nacional. Diz um trecho: “Nesta capital [Rio] também se realizará brevemente
uma grande reunião onde se deverão fazer representar todas as associações,
centros, grupos etc. que estão de acordo com a organização desse congresso. É
bom notar que todas as federações sindicalistas dos diversos estados do Brasil
são confederadas à COB”. Sendo a Federação Operária ou mesmo a COB, o
importante é perceber que a expansão do movimento teve uma articulação a
partir da cidade do Rio de Janeiro, sede da principal representante do movimento sindical à época e também dos congressos operários anteriores (1906 e
1913).
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Analisando os vários números do semanário operário A Plebe,
principal órgão de divulgação das atividades operárias, percebemos
a expansão da greve por várias cidades do país. No Paraná, por
exemplo,
Como se viu, o movimento grevista de São Paulo teve grande
repercussão não só no interior como em outros estados. No Paraná,
a greve assumiu enormes proporções. Em Curitiba paralisou toda a
vida da cidade [...] Em Ponta Grossa também teve grande importância. (A Plebe, 28/7/1917, p.3)

E continua, com várias manchetes
O operário gaúcho começa a agitar-se [...]. Em Paraíba, várias
corporações declaram-se em greve. Em Poços de Caldas, demonstração de solidariedade da Liga Operária Internacional. (A Plebe,
4/8/1917)

As páginas do jornal nos revelam que o movimento de solidariedade se alastrava pelo país, sendo comum o envio de telegramas
comunicando o início de um movimento grevista.
Analisando os mapas 5 e 6, percebemos que o movimento vai se
irradiando da cidade de São Paulo para as cidades vizinhas e depois
para as cidades mais distantes do estado paulista.50 Esse fenômeno
foi possível graças à articulação das ligas operárias municipais (como
a de Jundiaí e de Campinas) com as Federações Operárias carioca e
paulista, sendo que esta última já tinha um papel de articulação na
expansão da greve pela capital paulista.
É por isso que no período de 9 de julho até 17 de julho várias
cidades tiveram greves gerais (como Campinas) ou mesmo movimentos de trabalhadores exigindo melhores salários ou condições de
50 Resolvemos dividir as manifestações conforme o mês de surgimento, sendo
primeiro mês (junho), segundo mês (julho) e terceiro mês (agosto). Todos os
dados foram coletados do jornal A Plebe e de Lopreato (2000).
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trabalho (caso de Sorocaba). Conforme a greve aumentava na cidade
de São Paulo, e já era visível sua expansão pelo Estado, começava
uma segunda articulação de sindicatos, agora coordenada pela Federação Operária do Rio de Janeiro, que procurava arregimentar
greves de solidariedade por todo o país.

Mapa 5.
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Mapa 6 – Fonte dos mapas 5 e 6: Lopreato (2000) e A Plebe (1917).

Nesse caso, as paralisações ocorreram, principalmente, no período de 28 de julho a 11 de agosto, quando cidades mais longínquas,
como cidade da Paraíba (atual João Pessoa), passariam também
por greves de categorias, como vemos no mapa 5 sobre a expansão
da greve no Brasil. Para compreendermos essa expansão territorial
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nacional, é importante recordarmos também as várias expedições
realizadas no ano de 1914 para algumas áreas do país, como forma
de organizar os sindicatos dentro de uma visão sindicalista-revolucionária.
Ao realizarem essas expedições, os operários criavam um laço
de solidariedade entre os sindicatos, que posteriormente facilitaria
a emergência de uma paralisação maior.51 Nesse sentido, o papel
de alguns militantes, como Edgar Leuenroth, deve ser destacado.
Membro do Comitê de Defesa Proletária (principal órgão de defesa
operária na Greve de 1917 em São Paulo), ele era também um dos
grandes articuladores do movimento operário no estado de São
Paulo.
Seu papel na Greve Geral de 1917 e na Greve dos Ferroviários
é notório. De certa forma, como comentamos anteriormente, a sua
ação e a de outros militantes com essas características, mais a afinidade ideológica dos sindicatos, propiciavam a expansão territorial
dos movimentos.
Levando-se em consideração que muitas entidades no interior
eram filiais dos sindicatos da capital, presume-se que, num momento
de crise, a luta de uma categoria tornava-se a luta de uma classe. Independente do resultado, a greve teve como positivo a expansão das
atividades sindicais e a criação de várias entidades de trabalhadores,
ligas operárias ou mesmo uniões de sindicatos.52
Momento histórico e geográfico de grande importância na luta
dos trabalhadores, a greve até hoje é lembrada não só por aqueles que
de alguma forma estão envolvidos com o assunto (pesquisadores,
sindicalistas), mas também por jovens torcedores que no campo de
futebol não se esquecem de homenagear aqueles trabalhadores que
um dia pararam São Paulo e várias cidades do país.
51 Neste mesmo capítulo, demonstramos alguns casos nos quais os sindicatos, seja
nos estatutos ou mesmo na prática da greve, deixavam clara a importância da
solidariedade de classe.
52 Para mais informação, ver jornal A Plebe do mês de julho e agosto de 1917,
demonstrando os impactos da greve na organização do movimento operário.
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Neste capítulo buscamos apresentar as várias maneiras pelas
quais os sindicatos buscavam se organizar na vigência de um Estado
liberal. Essas territorialidades existiram até o início da década de
1930, quando então houve uma maior intervenção do Estado nos
sindicatos, obrigando-os a “disciplinar” as suas ações territoriais.
A ação estatal também traz para dentro do sindicato outra lógica,
que não está mais baseada nos princípios de solidariedade entre
os trabalhadores, mas no respeito à ordem e aos valores nacionais.
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