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"Uma ideia torna-se uma força material quando ganha as massas organizadas."

Karl Marx
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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo analisar como a imprensa julgava os

trabalhadores ferroviários no Brasil na década de 1920, por meio dos jornais operários A

Plebe, um jornal de tendência anarquista publicado em São Paulo, e A Classe Operária, um

jornal de tendência comunista publicado no Rio de Janeiro. Pretende-se observar nos

exemplares como os ferroviários se organizavam entre si e como os jornais os interpretavam.

Os ferroviários, desde o século XIX, se organizavam em associações mutualistas e

recreativas, disponibilizando serviços para as suas comunidades. Os ferroviários são de

fundamental importância e são considerados por parte da historiografia como uma categoria

de destaque entre os trabalhadores, em decorrência do papel que o setor de transportes

desempenhava no Brasil durante esse período, em consequência do escoamento de artigos de

agro exportação, principalmente o café.

Palavras-chave: Ferroviários, Organização, Movimento Operário, A Plebe, A Classe

Operária.
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ABSTRACT

This paper aims to analyze how the press judged railroad workers in Brazil in the

1920s, through the workers' newspapers A Plebe, an anarchist newspaper published in São

Paulo, and A Classe Operária, a communist newspaper published in in Rio de Janeiro. It is

intended to observe in the specimens how the railway workers were organized among

themselves and how the newspapers interpreted them. Since the 19th century, railway workers

have organized themselves into mutual and recreational associations, providing services to

their communities. Railway workers are of fundamental importance and are considered by

part of the historiography as a prominent category among workers due to the role that the

transport sector, mainly locomotives, played in Brazil during this period, as a result of the

flow of food items, mainly coffee.

Keywords: Railroad workers, Organization, Workers' Movement, The Plebs, The Working
Class.
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Introdução

Vários trabalhos historiográficos demonstraram que o movimento operário na Primeira

República foi marcado pela pluralidade e a multiplicidade de experiências e expressões da

classe trabalhadora. Como afirma Cláudio Batalha, são “claras as distinções dos setores de

produção, a diversidade da origem dos trabalhadores, a especificidade das dinâmicas

regionais, a variedade de formas de organização e a constelação de correntes ideológicas.”1 A

partir da leitura de Batalha, percebe-se que a realidade do trabalhador variava de acordo com

a qualificação do ofício, a capacidade de negociação, se os trabalhadores de determinado

ofício possuíam a prática de se organizar em associações mutualistas, a região do trabalho,

etc. Desde o século XIX os trabalhadores que exerciam ofícios mais qualificados já se

organizavam em grupos de socorro mútuo, contudo só no período da constituição republicana

que passou a proliferar associações do tipo de sindicato operário.

A expansão da economia e o aumento de organizações operárias no começo da

República foram elementos cruciais para a eclosão de movimentos operários, os primeiros

anos do século XX foram marcados por muitas greves de diferentes organizações. A título de

exemplo, em 1906 e 1907 houve greves de setores importantes da economia, como os

portuários e do transporte ferroviário, uma delas foi da Companhia Paulista, que contou com

grande solidariedade da população.2 Nesse período em questão, consolidava-se cada vez mais

a política do café e em consequência, a industrialização e urbanização do país. Em vista da

industrialização e aumento populacional, gerado em grande medida pelas imigrações, as

ferrovias passaram a ter um grande destaque no processo de crescimento do país, tanto em

relação ao transporte de mercadorias, predominantemente com o escoamento do café, quanto

no deslocamento de pessoas. Ademais, segundo Wilma Costa, as ferrovias são resultado

também da chegada da mão de obra assalariada após o fim do sistema escravista aqui no

Brasil.3 Por volta de 1890, o Brasil já apresentava um quadro progressivo de industrialização,

que foi mais intenso em cidades dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e mais tímido em

outras áreas do país. Até meados de 1950, o Brasil era considerado capitalista rural e

agro-exportador, porém já com alguns pólos industriais de relevância para a economia, desde

do século XIX.

O autor Flávio Saes explica como ocorreram as relações dos setores público e privado,

em relação aos investimentos para a construção das ferrovias com dinheiro vindo da plantação

3 COSTA, Wilma Peres. As ferrovias e trabalho assalariado em São Paulo. Dissertação (Mestrado em
História — Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Campinas, 1976.

2 Ibidem, p.42
1 BATALHA, Claudio. O movimento operário na Primeira República. 2001, p.8.
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do café, além das licenças de ofícios públicos. Saes ainda menciona como a implementação

das ferrovias foi resultado do grande crescimento da economia do café, e resultado da

decadência dos transportes de tração animal.4

Por conta disso, os ferroviários eram considerados como uma categoria “superior” da

classe trabalhadora no geral, “seja pela dignidade dos seus uniformes, pela relação com a

máquina e a velocidade materializada na figura do maquinista, seja pela ideia de constituírem

um setor bem remunerado, organizado e mais estável da classe trabalhadora.”5 Os ferroviários

consolidaram-se nas companhias de estradas de ferro por meio dos núcleos de habitação e da

constituição de várias gerações de uma mesma família em uma mesma companhia. Essas

relações fizeram com que as companhias ferroviárias se expressassem como uma corporação,

causando assim, uma certa dependência do funcionário com a empresa.6

O Brasil, mais que qualquer outro país da América Latina, foi pioneiro no processo de

construção dos trilhos ao se envolver em vários projetos.7 Segundo a autora Eugene Ridings,

podemos caracterizar esse período como um tempo de “febre ferroviária"8, onde entre os anos

de 1889 e 1930, a ferrovia se expandiu em 242%, tornando o Brasil, em termos de

quilômetros de trilhos, o sétimo país do mundo.9

As estradas de ferro foram um fator determinante para o crescimento e

desenvolvimento econômico do país no século XIX e nas primeiras décadas do século XX,

pois era o principal meio de transporte para o escoamento do café, que foi um artigo muito

vendido pelo Brasil, tornando-o um dos maiores responsáveis pelo consumo de café no

mundo. São Paulo e Rio de Janeiro eram pólos estratégicos para a construção das estradas de

ferro, por conta da produção de café em São Paulo, e no Rio de Janeiro, por conta do papel do

porto como principal centro de importação.10

A primeira ferrovia construída no Brasil foi a Estrada de Ferro de Barão de Mauá

(1854), inaugurada no Rio de Janeiro por Dom Pedro II, depois disso inúmeras estradas de

10 FICI, Ricardo Petrillo. As ferrovias brasileiras e a expansão recente para o Centro-Oeste. 2007, p.6.
9 Ibidem, p.15

8FRACCARO, Glaucia Cristina Candian et al. Morigerados e revoltados: trabalho e organização de
ferroviários da Central do Brasil e da Leopoldina (1889-1920). (1994, p.238 APUD FRACCARO,
2018, p.14)

7 TOPIK, S. A presença do estado na economia política do Brasil de 1889-1930, 1976, p.94.
6 Ibidem, p. 506.

5 LANNA, Ana Lúcia Duarte. Trabalhadores das ferrovias: A Companhia Paulista de Estrada de
Ferro, 2016, p. 506.

4 SAES, Flávio Azevedo Marques. A grande empresa de serviços públicos: 1850-1930. Tese
(Doutorado em Sociologia) — Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 1979.
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ferro passaram a ser construídas no Brasil.11 Uma das principais companhias do Rio de

Janeiro, além dessa Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II, foi a Estrada de Ferro Central

do Brasil (1889-1920). Em São Paulo, a primeira ferrovia foi construída pela São Paulo

Railway (1867) uma das maiores e mais importantes companhias de estradas de ferro, além da

Railway aturaram em São Paulo a Companhia Paulista de Estradas de Ferro (1868),

Companhia Ytuana de Estradas de Ferro (1870), Estrada de Ferro Sorocabana (1870),

Companhia Mogiana de Estrada de Ferro (1872) e a Estrada de Ferro do Norte (1875).

Em vista disso, percebe-se que as companhias de estradas de ferro compunham um

grande setor da economia brasileira, e consequentemente empregavam milhares de pessoas

tanto para a construção das vias, quanto para a atuação no dia a dia dos serviços com as

locomotivas. Em virtude da magnitude do setor de transportes para a economia, os

ferroviários sentiam certo orgulho de pertencerem a essa classe. “Os ferroviários quase

sempre se viam como agentes diretos do progresso material e cultural das regiões interioranas

atingidas pelos trilhos da ferrovia”12

Com isso, é possível mensurar a importância do setor ferroviário para a economia e o

desenvolvimento do país, os ferroviários compunham um grupo que possuía muito poder de

barganha para as lutas e as reivindicações operárias, não sendo por um acaso que essa classe

era considerada uma das mais organizadas entre os trabalhadores. Edward Palmer Thompson

explica que o conceito de classe não pode estar à margem dos processos históricos, sendo a

luta de classes um conceito histórico e que é parte da construção da própria classe. A classe

surge quando uma quantidade de pessoas passam a experienciar a exploração do capitalismo,

de forma partilhada ou até mesmo herdada, e como consequência dessa experiência em

comum de exploração, começam a articular seus interesses, que em grande medida é diferente

e até opostos aos interesses de quem os explora.13 A experiência dos ferroviários, analisado

neste trabalho monográfico, passa pela imprensa na medida em que grupos com ideias

distintas (o grupo anarquista e o comunista), retrataram a experiência de organização e

formulação de uma identidade de interesses comuns dos ferroviários em seus veículos de

informação, que em certa medida influenciou em todo este processo.

Os ferroviários, desde do século XIX já se organizavam em associações mutualistas e

recreativas, contudo, apesar disso muitos ainda não possuíam uma consciência política de

13 THOMPSON. E. P. A Formação da Classe Operária Inglesa. Vol. 1,1987.

12 ARAÚJO NETO, Adalberto Coutinho de. Entre a revolução e o corporativismo: a experiência
sindical dos ferroviários da EF Sorocabana nos anos 1930. 2006, p.68.

11 DE MENEZES, Paulo Márcio Leal et al. O Desenvolvimento Ferroviário nas Províncias do Rio de
Janeiro e Minas Gerais, através dos Mapas de James Wells, 2018, p.152.
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classe, mas sim uma consciência corporativa de sua categoria o que explica também a difusão

de ideias integralistas em várias organizações ferroviárias.14

Eric Hobsbawm considerou a categoria dos ferroviários como uma “aristocracia

operária”, mencionando o exemplo dos ferroviários britânicos, tal como uma aristocracia

dentre as outras categorias operárias. Essa classificação, de acordo com o autor Adalberto

Araujo Neto, pressupõe que a “aristocracia do trabalho" é aquela classe que possui melhores

salários, formação profissional para exercer determinadas funções, existência de sindicatos

por ofício, conhecimentos manuais, etc.15

Contudo, assim como Adalberto Araujo Neto defende, no Brasil a categoria dos

ferroviários não chegou a ser propriamente uma "aristocracia operária" como na ideia de

Hobsbawm. Para Araújo Neto, “se olharmos os ferroviários coletivamente, veremos que a

categoria variou em sua atuação política e ao que parece, em seu nível de consciência,

conforme o momento, as circunstâncias e, talvez, conforme sua liderança.”16 No decurso deste

trabalho será possível vislumbrar melhor essa afirmação a partir das descrições dos jornais a

respeito dessa categoria. O autor ainda considera as sociedades mutualistas e as greves em que

os ferroviários estiveram envolvidos, como no caso das greves que ocorreram entre os anos de

1914 a 1919, e a famosa Greve Geral de 1917 de São Paulo. Um ponto importante a respeito

da Greve Geral e que convém ser discutido é o caráter espontâneo do movimento, Luigi

Biondi reflete sobre os inúmeros fatores que devem ser considerados ao pensarmos nesse

momento histórico:

“achamos que muitos outros fatores deveriam ser levados em conta para
explicar um movimento que, em pouco tempo, atingiu dimensões tão
amplas e que, de fato, obteve o reconhecimento de quase todos os seus
pedidos, graças ao fato de apresentar, no espaço de algumas semanas, uma
proposta de reivindicação acordada por todas as categorias. Igualmente, a
formação de lideranças durante a greve de 1917, capazes de coordenar
todo o movimento, é um fato indiscutível. Ainda hoje ele deve ser
compreendido em todas as suas implicações, uma vez que lideranças
sindicais (provenientes ou não do seio dos setores operários), como as
que coordenaram o movimento de junho e julho de 1917, não surgiram
do nada, nem foram simplesmente “emprestadas” ao movimento, embora
tenham sido impulsionadas pelo tamanho das forças operárias em campo.”17

17 BIONDI, Luigi. A greve geral de 1917 em São Paulo e a imigração italiana: novas perspectivas.
Cadernos AEL, 2009, p.265-6.

16 ARAÚJO NETO, Op. cit ., p.70.
15 HOBSBAWM, Eric. Mundos do Trabalho. Novos estudos sobre História Operária, 1988.

14 BRUSANTIN, Beatriz de Miranda. Anauê paulista: um estudo sobre a prática política da primeira
cidade integralista do Estado de São Paulo (1932-1943). 2004.
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Os ferroviários participaram ativamente da Greve de 1917 de São Paulo, onde muitos até

recusaram-se a furar greve, contudo existiu uma variabilidade entre as correntes ideológicas

predominantes nos movimentos dos ferroviários.

Ainda para Adalberto Araujo Neto, os ferroviários brasileiros não podem e nem se

consideravam como uma “aristocracia operária", apesar de autores como Hobsbawm e a

autora Ana Lúcia Lanna mencionada antes, terem considerado a categoria dos ferroviários

como superior.18 Contudo, apesar disso, não pode-se deixar de ser pontuado a relevância que

as ferrovias possuíam, no contexto aqui estudado, para a economia exportadora da época.

Outros autores, como Francisco Foot Hardman, explicam a simbologia dos trilhos, que

representavam o avanço tecnológico, o progresso - “fio condutor das mudanças

revolucionárias"19 - , entretanto em alguns lugares onde os trilhos não havia chegado, a

ferrovia representou outra coisa, foi símbolo de algo que não se concretizou, como em vários

cantos do Brasil, criando assim, no imaginário das pessoas uma “fantasmagoria”, ou como o

próprio nome da tese, o “trem fantasma”.20 O autor revela uma nova perspectiva do

imaginário ferroviário, onde apresenta-se sentimentos de medo, desejo, decepção, que esteve

presente nas vidas de inúmeros trabalhadores que fizeram parte da construção da linha férrea

da Amazônia.

Célia Rocha Calvo aborda a questão da identidade ferroviária durante os primeiros

anos do século XX, no período de intensa mobilização operária com as greves gerais. A

autora percebe que o comportamento dos operários ferroviários seguia certa padronização,

que iniciou, no caso de sua pesquisa dos trabalhadores da Companhia Paulista de Rio Claro,

por volta de 1890, muito antes das greves. Calvo demonstra o conflito existente entre os

trabalhadores e a empresa a partir da criação de sociedades beneficentes, moradias coletivas,

grêmios, cooperativas de consumo, entre outros, que eram comandados pela própria

Companhia Paulista, em outras palavras, a empresa exerceria um certo tipo de controle em

relação a normatização do trabalho, pois as sociedades mutualistas eram criadas pelos

trabalhadores, mas regida pela empresa.21

Para compreender melhor a formação dos ferroviários, também se faz necessário

pensar em momentos históricos importantes, como a Revolução de Outubro que é um marco

21 CALVO, Célia R. Trabalhadores e Ferrovia: a experiência de ser ferroviário da Companhia
Paulista, 1890 – 1925. Dissertação de Mestrado apresentada à PUC-SP. São Paulo: 1994.

20 Ibidem, 1986.

19 HARDMAN, Francisco Foot. Trem fantasma: espetáculo do maquinismo na transição à
modernidade. Tese (Doutorado em História) — Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 1986,
p.51.

18 ARAÚJO NETO, Op. cit ., p.71.
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fundamental da luta operária, pois após 1917 alguns preceitos e ideias acerca da organização

dos trabalhadores e da própria revolução tiveram novas configurações. O anarquismo, da

mesma forma que o sindicalismo revolucionário e o socialismo, desempenharam um papel

muito importante na organização dos trabalhadores no Brasil, tanto nos sindicatos quanto nas

organizações recreativas e culturais. O anarquismo pregava o fim do Estado, das Igrejas e do

capitalismo. Contudo, muitos estudos demonstraram que os movimentos operários foram

muito mais sindicalistas revolucionários, do que anarquistas, apesar dos anarquistas estarem

presentes em vários espaços de organização operária.22

Para os autores Marx e Engels, a luta da classe operária é guiada pelo princípio de que

é uma luta por direitos iguais e que conduz a uma sociedade livre do domínio de classes,

então deve ser realizada pelos próprios trabalhadores23. A teoria de Marx pressupõe que os

sindicatos devem ter caráter economicista e espontâneo, mas não podem ser um fim em si

mesmos, pois devem ir além com a participação política. O intuito dos sindicatos, seria

alcançar uma organização de cunho proletário que conduzisse a revolução do proletariado.

Como o PCB deveria seguir as bases propostas pela Internacional, o Brasil logo

adotou o programa de Ação da ISV, que estabeleceu as bases de atuação dos sindicatos

vermelhos através das manifestações, greves e lutas diretas contra o capital.24 A liderança das

organizações operárias que predominaram no período em questão, foi o sindicalismo

revolucionário, mais sindicalista do que propriamente revolucionário.25

A fundação do sindicalismo deve ser entendida enquanto uma entidade política de

classe, inserida em um contexto histórico, como afirma José Albertino Rodrigues. As direções

e lideranças, tanto dos sindicatos quanto do movimento operário, disputavam os princípios,

ideologias, e objetivos que guiavam a organização, sendo um lugar de luta política.26

Compreendemos assim, que estudar a atuação dos ferroviários é fundamental para a

apreensão do movimento operário da Primeira República, e da própria identidade desse grupo

operário que por alguns autores foram considerados uma “aristocracia operária" e por outros

como uma categoria que possui inúmeras controvérsias e identidades políticas.

Partindo disso, o presente trabalho propõe-se a analisar como os ferroviários foram

retratados, dos anos de 1920 a 1930, a partir dos pontos de vistas da imprensa anarquista, com

26 RODRIGUES, José Albertino. “Sindicalismo e Classe Operária (1930 – 1964), 1977.

25 TOLEDO, Edilene. A trajetória do anarquismo na Primeira República. In: Jorge Ferreira e Daniel
Aarão Reis. (Org.). A formação das tradições (1890-1945). 1a. ed. Rio de Janeiro: Editora Civilização
Brasileira, 2007, v. 1, p. 55-57.

24ARAÚJO NETO. Op cit., p. 5.
23 MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Sindicalismo. 1980, p.11.
22 Ibidem, p. 207.
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o jornal A Plebe, escrito em São Paulo, e comunista com o jornal A Classe Operária, escrito

no Rio de Janeiro, a fim de entender quais eram as formas de organização dos ferroviários, se

em sindicatos, associações mutualistas, ou outras formas, quais eram seus atos e as suas

reivindicações, e se os ferroviários eram considerados uma classe organizada segundo ambos

os jornais. Para isso foram consultados alguns exemplares, após uma seleção das fontes, do

jornal A Plebe e da A Classe Operária. Foram encontrados, dentro do limite temporal

estabelecido, exemplares dos anos de 1920 e 1921 do jornal A Plebe, e dos anos de 1925,

1928, 1929 e 1930 do jornal A Classe Operária.

Torna-se importante apontar que a imprensa, como fonte, pode ter um caráter

subjetivo de quem a escreve, em contrapartida esse caráter subjetivo também é indício, porque

revela uma intencionalidade que faz parte da história, como todo e qualquer documento.

Conforme afirma Thompson, “a evidência histórica existe, em sua forma primária, não para

revelar seu próprio significado, mas para ser interrogada por mentes treinadas numa disciplina

de desconfiança atenta”27.

A escolha das fontes explica-se pela razão de que os jornais operários eram feitos para

os operários e possuíam assuntos voltados ao mundo do trabalho. Para  Foot Hardman:

“A consciência de classe do proletariado não deve ser buscada numa abstrata
e ideológica operação de separar a ciência e a ideologia, mas concreta e
materialmente, ela pode ser apreendida no exame das instituições criadas pela
classe (sindicatos, jornais, uniões) e nas relações mantidas por essas diferentes
instituições com as classes dominantes e o Estado."28

Se pretende tratar a imprensa nesta análise como parte do social, com historicidade e

memória, dando enfoque na parte técnica da produção dos impressos operários, que

dispunham de formas e características bem diferentes dos jornais burgueses, desde a própria

dinâmica dos responsáveis pela escrita, voluntários, até a forma como o conteúdo era

apresentado. Para Lucas Alvarenga, a imprensa operária constitui um lugar privilegiado e

orgânico para a produção intelectual, onde o fazer jornalístico estava inserido também no

mundo do trabalho, da cultura e da memória operária.29

A monografia está dividida em três capítulos, sendo a primeira parte a introdução dos

ferroviários na historiografia e uma contextualização da época aqui estudada. No segundo

capítulo, é apresentado a descrição da formação, composição e histórico do jornal A Plebe e

29 ALVARENGA, Op. cit., p.118.

28ALVARENGA, Lucas Thiago Rodarte. Notas sobre história social e imprensa operária: o uso do
jornal enquanto fonte de pesquisa. HARDMAN, 1984 APUD ALVARENGA, 2014, p.118.

27ALVARENGA, Lucas Thiago Rodarte. Notas sobre história social e imprensa operária: o uso do
jornal enquanto fonte de pesquisa. THOMPSON, 1981, p.38 APUD ALVARENGA, 2014, p.118.
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em seguida, expostos e descritos as manchetes acerca dos ferroviários, encontrados neste

jornal. Tentamos analisar e compreender as informações encontradas a partir da perspectiva

do discurso de morigeração e identificação dos trabalhadores ferroviários com suas empresas.

No terceiro capítulo, realizou-se a mesma orientação, sendo apresentando primeiro

uma breve descrição do jornal A Classe Operária, e em seguida apresentado e descrito as

notícias encontradas. Nesta parte, tentou-se analisar a partir de pontos fundamentais em torno

do movimento comunista no Brasil, levando em conta seus princípios, ideologia e objetivos

em relação ao movimento sindical.

No quarto e último capítulo, segue as conclusões nas considerações finais, a respeito

da organização dos ferroviários segundo ambos os jornais, o que concluiu-se da atuação

desses trabalhadores conforme citado nas notícias.

2. A Plebe

Lançado em São Paulo no período da Primeira Guerra Mundial, em 1917, A Plebe foi

um jornal anarquista, sendo a continuação do periódico A Lanterna. O jornal funcionava

como uma forma de expressão da luta da classe trabalhadora contra a exploração e a miséria.

Os principais nomes por detrás da formulação da A Plebe estão Edgard Leuenroth e José

Oiticica.

O jornal possuía uma coluna para tratar das ações e da organização dos sindicatos de

São Paulo, seções com recomendação de literaturas libertárias, artigos explicativos de

ideologias de esquerda, como o comunismo e o próprio anarquismo, além da utilização da

arte, como poemas e ilustrações, retratando o cotidiano e a luta dos trabalhadores.

Após a prisão de Edgard Leuenroth, uma das lideranças do jornal e do movimento

anarquista, por sua participação na greve de 1917 em São Paulo, A Plebe perdeu a sua força

de publicação, e até 1951 o jornal teve a sua circulação interrompida e retomada diversas

vezes30.

Publicado todo sábado, semanalmente, a sede teve duas localidades, a primeira foi no

Parque D. Pedro, nº103, e posteriormente mudou-se para a Ladeira do Carmo nº7. Com o

passar do tempo e o acúmulo das dívidas devido ao déficit orçamentário do jornal, a

30 CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO
BRASIL.Carolina Vianna Dantas. In _____. Dicionário Histórico Brasileiro. Disponível em:
<https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/PLEBE,%20A.pdf > Acesso em:
18/09/2022.
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periodização de postagem passou a ser de quinze em quinze dias, e ao longo dos anos o

intervalo de publicação tentou ser alterado novamente para publicações semanais, porém não

foi mantido por muito tempo. Um ponto importante que deve ser mencionado, e que também

prejudicou as publicações, foram as rígidas vigilâncias da polícia que rondavam por toda a

cidade, além da forte censura, com prisões de simpatizantes, e manifestos contra o jornal. Os

exemplares eram padronizados, tanto em sua estrutura quanto na quantidade de folhas,

possuíam quatro páginas diagramadas, e eram impressos em formato tabloide.31 Mesmo com

as dificuldades financeiras, a editoração do jornal manteve sempre uma qualidade

excepcional, o que não era padrão para os jornais operários da época, na medida em que

muitos, assim como A Plebe, não possuíam dinheiro e consequentemente, bons e grandes

quantidades de maquinários de impressão, já que seu público alvo não eram pessoas com

condições, financeiras e cotidianas, confortáveis de vida.32

Visando arrecadar mais dinheiro para custear as despesas das edições e manter as

publicações de forma semanal, foram organizados diversos eventos e festivais a partir de

1932, que também tinham o intuito de aproximar os companheiros do movimento anarquista.

Os eventos e festivais contavam com a presença de teatros, orquestras musicais e debates

abertos.33

O conteúdo do jornal era apresentado através de fotografias, textos, ilustrações, que

tinham o objetivo de apelar para o sentimento do leitor diante da revolta com as condições de

moradia e trabalho, além de ser um meio de denúncia da violência e da desigualdade social.

Apresentava textos de cunho ideológico e libertário, para uma formação política, e não

encontra-se nos jornais de A Plebe, menções propagandeadas de empresas e nem anúncios,

pois todo o orçamento para a publicação dos exemplares foram coletados, primeiramente da

venda dos jornais, no arrecadamento nos eventos e as contribuições de voluntários, ou

sindicatos, como a Liga Operária da Construção Civil.34

Os jornais de A Plebe, eram voltados para a classe operária e abordavam assuntos

referentes ao mundo do trabalho e a luta de classes. O anarquismo aparece pela primeira vez

na Europa, em meados da década de 1860, como uma teoria política voltada à classe operária

do mundo todo. As principais características e reivindicações da doutrina anarquista, são:

34 SILVA, Op. cit., p.32,33.
33 SILVA, Maiara Puk Góes da, Op. cit., p, 31.

32 MARQUES, Carlos. A Imprensa Libertária: jornalismo operário e resistência anarquista na
primeira década do Século XX. Antíteses, vol.5, n.10, jul./dez. 2012. Universidade Estadual de
Londrina, Londrina, p. 862.

31 RUBIM, Antônio Albino Canelas. Sobre a imprensa das classes subalternas 1880-1922. Revista de
Comunicação Social, Fortaleza, v. 11, n. 1, p. 15-23, jan./jun. 1981, p.21.
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autogestão da sociedade, ausência do Estado, do capitalismo, das igrejas e resistência a todo e

qualquer tipo de dominação entre classes. Em suma, os anarquistas acreditavam e

consideravam a liberdade, autonomia e a solidariedade como elementos primordiais para uma

sociedade ideal, além do repúdio a qualquer forma de autoridade, de acordo com Tiago

Oliveira.35

Imagem 1: A Plebe, nº9, 11/08/1917. São Paulo, p.1.
Fonte: Acervo da hemeroteca digital da UFRGS

Os anarquistas lutavam pelo fim do Estado e recorriam a democracia direta para

alcançar tal conquista, pois não gostavam de se submeterem a partidos, e essa luta pelo fim da

exploração capitalista e qualquer outra instituição que cerceiam a liberdade contribuindo para

35 OLIVEIRA, Tiago Bernardon de. Anarquismo, sindicatos e revolução no Brasil (1906-1936). Tese
(Doutorado em História) - Universidade Federal Fluminense. Rio de Janeiro, 2009, p.57.
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esse sistema, é constantemente manifestada no jornal A Plebe.36 Contudo, dentro do

movimento anarquista existiam algumas correntes em relação a atuação nos sindicatos, alguns

consideravam os sindicatos meios de organização e luta dos trabalhadores e que o movimento

deveria ser feito junto aos sindicatos, todavia acreditavam que os sindicatos não deveriam ter

nenhuma ideologia política. Outra corrente anarquista também acreditava na luta através dos

sindicatos, porém a participação nos sindicatos seria mais do campo estratégico, por ser um

lugar de divulgação de ideias, do que uma alteração de paradigma, e outras poucas correntes

acreditavam que o movimento não deveria ser feito ao lado dos sindicatos por conta do

aspecto reformista, e por conta da restrição da liberdade.37 Autores como Alex Cortês,

definem o anarquista como plural e diversificado, uma vez que engloba diferentes ideias e

ações políticas, que buscam a libertação da sociedade.38

Outro ponto relevante é sobre os sindicalistas revolucionários e sua diferença com a

ideologia anarquista, pois os sindicalistas revolucionários também atuavam nos sindicatos e

havia uma convergência de ambos presentes na A Plebe. Para a autora Edilene Toledo, o

movimento operário no decorrer da Primeira República, pode ser caracterizado mais como

sindicalista do que sindicalista revolucionário ou anarquista.39 Cabe ressaltar que os autores

por detrás de A Plebe, consideravam-se "libertários" e/ ou “anarquistas”, sendo favoráveis a

partição nos sindicatos.

2.1 Os ferroviários e A Plebe

Foram consultados alguns exemplares disponíveis de A Plebe entre os anos de 1920 a

1930, e algumas matérias a respeito dos ferroviários foram encontradas. Cabe justificar, que

foram encontrados poucos exemplares do jornal A Plebe, pois os acervos onlines consultados

para esta pesquisa, não disponibiliza todos os números entre os anos de 1920 a 1930. Muitos

dos exemplares do jornal A Plebe, encontram-se ainda hoje em diferentes suportes, e para a

execução dessa análise, não foi possível ir presencialmente até os acervos mais completos,

AEL-Unicamp e no Cedem-Unesp, para consultar todos os exemplares disponíveis, por conta,

principalmente, do tempo vago para o desenvolvimento da pesquisa. A partir da nossa análise

39 TOLEDO, Op. cit., p. 78.

38 CORTÊS, Alex Sandro Barcelos. Raízes do anarquismo no Brasil. In DEMINICIS, Rafael Borges e
FILHO, Daniel Aarão Reis (orgs.). História do anarquismo no Brasil. - Vol. 1. Niterói: Eduff; Rio de
Janeiro: Mauad 2006, p. 56.

37 TOLEDO, Op. cit., p. 73-75.

36 SIMÃO, Azis. Os Anarquistas: duas gerações distanciadas. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S.
Paulo, 1.sem. 1989.
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foi possível elaborar uma sistematização de como os ferroviários foram descritos pelo jornal A

Plebe: 1) Em todos as matérias encontradas, os ferroviários são mencionados como uma

classe que possuía um potencial de organização e barganha muito forte, em decorrência de

fazerem parte de um setor primordial da economia 2) Contudo, apesar do potencial

mencionado, os ferroviários foram descritos como uma classe não organizada pelo grupo de A

Plebe, pois foram considerados corporativos 3) Apesar de serem descritos como uma classe

não organizada, as notícias mencionadas tratam-se sempre de greves realizadas pelos

ferroviários 4) As companhias ferroviárias que mais apareceram foram a Estrada de Ferro

Central do Brasil - antiga Estrada de Ferro D. Pedro II a primeira do Brasil e uma das

principais, por ligar os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais - e a Inglesa, de

São Paulo.

Segue uma breve descrição de algumas notícias;

No periódico de 13 de Março de 1920 é apresentado um chamamento, intitulado de

“União geral dos ferroviários", assinado por Um ferroviário brasileiro para “trabalhadores de

todas as estradas", convidando-os para uma assembleia geral que iria ocorrer ainda em Março

em um local que ainda estava por ser anunciado. No texto de convocação é realizado uma

agitação política, com o intuito de organizar os trabalhadores e salientar a luta de classes, e

convidar para além da assembleia, os trabalhadores a se juntarem em sua associação para lutar

pelos seus direitos enquanto ferroviários.40

Em outra matéria do dia 28 de Maio de 1921, intitulado de “A gratificação da fome

aos jornaleiros da E.F Central do Brasil” é mencionado que “os ferroviários organizados

constituem uma força poderossíma que causa temor à burguesia e aos governos”, contudo,

logo em seguida é citado que “o que falta aos trabalhadores das ferrovias do Brasil, antes de

tudo, é uma organização de classe com uma sólida orientação moderna”41. Nessa matéria fica

claro o que os redatores do jornal entendiam por orientação burguesa, uma orientação segundo

as leis, que esteve presente nas organizações ferroviárias e que foi alvo de crítica do grupo

anarquista do jornal A Plebe:

“Ora, a gratificação da fome é uma dessas cousas que os senhores
burgueses dizem conquistada pelos celebrizados meios legais, sendo há
tempos apresentada em projeto no parlamento votada e sancionada pelo poder
executivo.

Votada e sancionada essa “conquista pacífica e legal” até agora, ainda,
convenientemente posta em prática.

41 A Plebe, 28/05/1921, nº119, São Paulo, p.04.
40 A Plebe, 13/03/1920, nº56, São Paulo, p.03.
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Em quase todas as repartições do estado os funcionários esperam a
bom esperar a famosa gratificação da fome. Daí resulta que a gratificação
ficou somente em lei…

Chegou a ocasião dos trabalhadores da E. F. do Brasil avaliarem a
eficácia das leis burguesas.”42

Da mesma forma, na manchete de “Sobre a greve da Inglesa” do dia 18 de Junho de

1921, é descrita a greve dos ferroviários da companhia Inglesa de São Paulo, por conta da

diminuição em 20% nos salários;

“O fato em termos simples é o seguinte, os acionistas, isto é, os
capitalistas da Inglesa são ingleses, residem na Inglaterra, estando em
Londres a sede da Diretoria da Companhia. Esses capitalistas provavelmente
nunca vieram ao Brasil, que é para eles um vago e imenso país situado na
América do Sul, uma colônia, se não politicamente reconhecida, virtual e
efetiva, do ponto de vista econômico. Pois é assim, considerando as coisas
que os acionistas da Inglesa, comodamente instalados na sede da Diretoria,
em Londres, deliberaram, numa tarde de bruma espessa e agudo spleen,
aumentar mais ainda os dividendos dos capitais por eles empregados, na
exploração desta longínqua estrada de ferro derramada no longínquo Estado
de São Paulo, longínqua província do longínquo Brasil. Sem mais aquela, os
pragmáticos acionistas recorreram ao meio mais fácil de aumentar seus
dividendos: diminuindo os salários dos trabalhadores. Muito simples, como
se vê.”43

Não é mencionado o desfecho da greve nesta notícia, contudo o autor Aurelio Corvino, afirma

que provavelmente seguirá o decurso recorrente, com a polícia intervindo e os grevistas sendo

presos.

Os anarquistas acreditavam na luta através da ação direta e valorizavam muito a

autonomia frente às instituições de poder, contudo mesmo com as notícias de greves dos

ferroviários (que é uma forma de ação direta) o jornal ainda considerou essa categoria como

desorganizada, o que pode ter relação com a falta de participação majoritária dos ferroviários

em sindicatos. Como foi dito, os anarquistas responsáveis pela A Plebe, eram favoráveis à

participação nos sindicatos e como será mais aprofundado no próximo capítulo, os

trabalhadores ferroviários não eram organizados predominantemente em sindicatos neste

período. Em um jornal publicado em 1933, Paul Louis declara: “Para nós, os sindicatos

reunindo toda corporação e federados depois entre si, são as mais poderosas alavancas de que

a classe operária [sic] deve fazer uso para derrubar as classes privilegiadas e atingir a sua

emancipação”44

44 LOUIS, Paul. “Movimento Operário; O aparecimento do sindicalismo”. A Plebe, nº30,
24/06/1933.São Paulo, p. 3 APUD SILVA, Maiara Puk Góes da. Resistência anarquista no governo
Vargas (1932-1935): entre a experiência corporativista no mundo do trabalho e o projeto libertário.
2022, p.32,33.

43 A Plebe, 18/06/1921, nº 122, São Paulo, p.2.
42 Ibidem.
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Os sindicatos eram lugares onde era possível fazer acontecer a Revolução social que

almejava os anarquistas, e não só os anarquistas como os comunistas também, porém os

militantes comunistas atuavam de outra maneira, por meio da via eleitoral. Muitas vezes os

ferroviários foram considerados e criticados por serem corporativos, isto é, eram acusados de

só lutarem pelos seus próprios interesses, enquanto categoria, sem integrar-se na luta pelos

interesses gerais da classe trabalhadora. Autores como Hobsbawm consideraram os

ferroviários uma “aristocracia operária”, não só pelo fato de exercerem um ofício mais

qualificado, mas por favorecem sempre as organizações solidárias de ajuda mútua e

assistencialista, corporativos, ao invés de organizações do tipo sindicalista ou ligas de

resistência, direcionados para a luta de classes. Acredita-se que esse fator corporativo tenha

influenciado para os ferroviários no jornal libertário de A Plebe serem descritos como uma

classe não muito organizada.

Além da pouca participação dos ferroviários nos sindicatos, outras hipóteses podem

ser aferidas a respeito do motivo pelo qual foram descritos como não organizados e "imbuídos

da ideologia burguesa”45: 1) os ferroviários assumiram para si o discurso de

nobilização/morigeração forjado pelo governo para manter os trabalhadores contidos 2) O

sentimento de pertencimento à companhia férrea.

O discurso de morigeração esteve muito presente na E. F. Central do Brasil, como

afirma Gláucia Fraccaro em seu trabalho, havia um discurso de morigeração, orientado pela

nobilização, presente em relatórios, onde dizia “que o pessoal desta Estrada é dos mais

disciplinados e desempenha com dedicação seus árduos deveres”46. Em casos como a greve de

cocheiros e outras revoltas, os ferroviários colaboraram com a direção da empresa, fazendo

valer a imagem construída para eles de companheiros da pátria. Fraccaro também pontua que

“há que se considerar a possibilidade de que a prática de publicar elogios em circulares

levasse alguns empregados a reincidir em atitudes de boa conduta”47

A visão dos ferroviários da Central do Brasil, e possivelmente de tantos outros

ferroviários de outras companhias, perpassavam a disciplina gerada pelo discurso de

morigeração, os conflitos com seus superiores, a mobilidade e essa proximidade com o

47 Ibidem, p.23-24.
46 FRACCARO, Op. cit.,p.22.
45 A Plebe, 28/05/1921, São Paulo, nº119,  p.04.
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Estado, algo que era específico da Central do Brasil. Esse discurso possibilitou a busca por

direitos de forma legal e um sentimento de superioridade dos ferroviários em detrimento das

outras categorias operárias, o que norteou “a luta pelos direitos, as greves e a relação distante

que estabeleceram com o forte movimento operário da época”.48 Em contrapartida, esse

discurso assumido pelos trabalhadores também deve ser entendido como uma forma de luta,

posto que a morigeração foi uma escolha condicionada dos ferroviários da EFCB, a

morigeração era na verdade uma ferramenta de barganha encontrada pelos trabalhadores.

Ademais, também devemos levar em consideração o sentimento de pertencimento dos

ferroviários com suas empresas, como aconteceu no caso da Companhia Paulista de Estrada

de Ferro. A empresa incentivava a contratação de familiares, com o intuito de formar gerações

de uma mesma família, e essa prática era usada pelos empregados para solicitar aumentos e

promoções.49

“Em vez de contratos de longo prazo, de punições legais e construção de
mecanismos discriminatórios centrados na ideia da vagabundagem, a
Companhia Paulista lançou mão de estratégias que passavam
fundamentalmente pela valorização do trabalho e por sua associação com a
ideia de família e dedicação. Este orgulho de ser ferroviário persiste até hoje
e, valorizando estratégias pré-industriais, auxilia na constituição do mundo do
trabalho livre na sociedade brasileira.”50

Da mesma forma como Fraccaro descreve o incentivo dos ferroviários na Central do

Brasil em realizar um bom trabalho e ter uma boa conduta por meio do discurso de

morigeração e elogios, na Companhia Paulista de estrada de Ferro os ferroviários também

eram incentivados as boas práticas com o objetivo de um retorno positivo. Essa identidade do

trabalhador com uma boa postura forjada pelas empresas ferroviárias, funcionou como uma

espécie de mecanismo de controle e apaziguamento da luta de classes. De modo semelhante,

algumas empresas férreas promoviam e auxiliavam na construção de associações

beneficentes51 entre os funcionários, o que produzia, de uma certa forma, um sentimento de

integração e reconhecimento desses trabalhadores com a classe trabalhadora como um todo, e

ao mesmo tempo servia como um disfarce para as empresas que procuravam construir nos

trabalhadores uma conexão de ideias e interesses semelhantes entre eles e a empresa, de

51 Cabe ressaltar que as associações sindicais, assim como em todo o contexto da época e não só
restrito aos ferroviários, foram perseguidas e deslegitimados pelos governos.

50 Ibidem, p.529.
49 LANNA, Op. cit., p.529.
48 Ibidem, p.47.
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maneira que o conflito de classes ficasse camuflado, como descreve a autora Ana Lúcia

Duarte Lanna.52

As associações ferroviárias estavam sempre em constante campo de disputas de forças

antagonistas e conflitantes. No trabalho de Henrique Cignachi, é discutido um pouco acerca

dos ferroviários da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, onde é exposto como o caráter

corporativo influenciou muito os sindicatos ferroviários, principalmente no caso dessa Viação

Férrea que foi estatizada em 1920, e de outras viações já mencionadas.

“Através do periódico Folha do Povo, instrumento local de ação
social e política da União Geral dos Trabalhadores de Santa Maria (UGT),
podemos perceber que o processo de disputa político da categoria dos
ferroviários ainda estava em aberto. A União Geral dos Trabalhadores era
uma organização estadual, surgida em fins de 1919 e que provavelmente tenha
terminado ou se fundido com a Federação Operária do Rio Grande do Sul, em
1921. Sua tendência anarquista e revolucionária é corroborada pela
historiografia e pela análise documental do jornal, com textos de anarquistas
como de Neno Vasco (anarco-sindicalista português), através de citações de
Lênin, Trotski, líderes da Revolução Russa, além do forte embate com a Igreja
e a Cooperativa, a qual representava a tendência reformista do movimento.”53

O autor conclui declarando que “por um lado, é evidente que se criaram laços entre os

ferroviários e os governos estaduais, também é evidente que a atuação daqueles não se reduzia

à estratégia dentro da “ordem””54. Compete aludir, por fim, que esses mecanismos de controle

forjados pelas empresas ferroviárias, não impossibilitou que surgissem revoltas e contestações

por parte dos funcionários, pois assim como é tratado nos jornais de A Plebe, muitas greves

eclodiram para reivindicar direitos, todavia como fica claro também nos jornais, as greves não

eram o suficiente para afirmar uma organização forte com orientação libertária da classe dos

ferroviários.

3. A Classe Operária

A Classe Operária foi fundada em 1925 no Rio de Janeiro, pelo Partido Comunista

Braisleiro (PCB), posteriormente denominado Partido Comunista do Brasil. Os principais

nomes foram de Otávio Brandão Rego, Astrogildo Pereira, Laura Brandão e Lago Molares. O

jornal nasceu depois do II Congresso do PCB, onde foi decidido a criação de uma imprensa

feita para os trabalhadores, com o objetivo de propagar as ideias comunistas. No período em

54 Ibidem, p. 54.

53 CIGNACHI, Henrique. Os operários da Viação Férrea do Rio Grande do Sul: entre a radicalização
e o consenso (1917-1936). 2011, p.36.

52 LANNA, Op. cit., p.537.
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questão, o Brasil encontrava-se sob o governo de Artur Bernardes que perdurou de 1922 até

1926, e foi marcado por forte repressão aos seus opositores, o que dificultou a livre circulação

do jornal. Dessa forma, apesar do jornal ser um órgão oficial do PCB, não circulou dessa

forma por conta da represália do governo.

Em um primeiro momento, os exemplares foram desenvolvidos e impressos nos

gabinetes do jornal O País. As principais pautas apresentadas nos jornais eram as condições

de trabalho e de vida dos trabalhadores brasileiros, sendo uma das seções com mais evidência

a que publicava cartas recebidas de trabalhadores. A Classe Operária era um jornal didático,

popular e formativo, com a apresentação de debates teóricos, além de ser um veículo de

defesa da União Soviética (URSS). O jornal teve diversas fases e circulou com pausas até

1952 quando foi encerrado pelo partido, e só em 1962 voltou a ser publicado pelo Partido

Comunitsa do Brasil de maneira clandestina.55

Entre a década de 20 e 30, os veículos de comunicação ligados ao PCB, como era o

caso do jornal A Classe Operária, seguiram as diretrizes da ISV56, cuja política possuía

inúmeras limitações, tanto das lideranças quanto da teoria em si. Os sindicatos no Brasil

tiveram forte influência das ideias dos libertários, influenciando assim, a própria prática de

luta dos comunistas, que por sua vez eram em sua maioria libertários/sindicalistas

revolucionários que posteriormente abandonaram essa tradição para seguir o bolchevismo da

Revolução Russa. Por essa razão, havia muitos conflitos e disputas ideológicas dentro do

próprio movimento operário, entre os sindicalistas revolucionários e os comunistas. A

principal discordância era em relação em como organizar o movimento, visto que os

comunistas acreditavam em uma forma de organização do movimento operário que devesse

oferecer suporte para os partidos operários e/ou socialistas.57 De forma diferente, os

sindicalistas revolucionários, assim como os anarquistas como mencionado anteriormente,

focavam na disputa econômica de classe, que poderia ser sistematizada pelo sindicato, porém

não acreditavam na luta partidária, tal como os anarquistas que não acreditam em um política

subordinada a micro-poderes. As eleições, para os anarquistas, só evidenciam os interesses de

57 Paulo Sérgio PINHEIRO e Michael Macdonald HALL, A Classe Operária no Brasil, 1889 – 1930.

56 A Internacional Sindical Vermelha reunia sindicatos de inúmeros países para seguirem as bases da
Internacional Comunista. Disponível em:
<https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/i/inter_sind_vermelha.htm >. Acesso em:
25/08/2022.

55 CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO
BRASIL. Marieta de Moraes Ferreira. In _____. Dicionário Histórico Brasileiro. Disponível em:
<https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/CLASSE%20OPER%C3%81RIA,
%20A.pdf > Acesso em: 19/09/2022.
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uma democracia burguesa que procura conciliar os interesses de classe, mesmo que o

candidato eleito tivesse responsabilidade com o movimento operário.58

O PCB nasceu com o intuito de fomentar a política e organizar os trabalhadores em

um partido, contudo de acordo com Astrojildo Pereira “a não ser nos meios sindicais, onde

militavam ativistas do movimento operário, a fundação do PCB passou completamente

despercebida da opinião pública”59. A atuação do partido era voltada quase exclusivamente

para os sindicatos operários, com o intuito de expulsar os anarquistas dos sindicatos e sua

influência sobre os trabalhadores.

O rompimento entre os comunistas e os anarquistas, aconteceu com o início da

exterminação por fuzilamento de anarquistas na União Soviética, todavia antes disso já havia

desentendimentos entre ambos os grupos, enquanto os comunistas propagavam as ideias da

Internacional Comunista, os anarco-sindicalistas, como era o caso dos redatores de A Plebe,

dedicavam uma parte do jornal só para acusar os bolcheviques. Também é importante

ressaltar que parte do grupo anarquista, especialmente os editores do jornal A Vanguarda

(1920), defendiam a Revolução Russa , antes do fuzilamento dos anarquistas na URSS.

O grupo comunista do Brasil, dirigido por Astrojildo Pereira, criou diversas

organizações até chegar na criação propriamente dita do PCB. Em 1921 criaram o Comitê de

Socorro aos Flagelados Russos, no mesmo ano também foi criado o Grupo Comunista do Rio

de Janeiro, posteriormente foi fundado o Grupo Comunista em Porto Alegre. Os comunistas

lutavam pela derrubada do Estado burguês capitalista por meio de uma revolução,

instaurando assim, o poder do proletariado.60

O PCB só foi adicionado e integrado à Internacional Comunista após a visita do

argentino Rodolfo Ghioldi, representante da Internacional, no Brasil. A difusão das ideias

comunistas e do programa da Internacional passou a ser disseminado através de folhetos,

conferências, livros e o jornal A Classe Operária, no Rio de Janeiro, e em São Paulo

Internacional e Solidário.61

Os comunistas não conseguiram adentrar suficientemente nos sindicatos operários, e

acabaram sofrendo uma retaliação no movimento. Por volta dos anos de 1930, os comunistas

61 Ibidem.
60 Ibidem.

59 CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO
BRASIL. Alzira Alves de Abreu. In _____. Dicionário Histórico Brasileiro. Disponível em:
<https://atlas.fgv.br/verbetes/partido-comunista-do-brasil > Acesso em: 19/09/2022.

58 Edgar RODRIGUES, Socialismo e Sindicalismo no Brasil, 1675 – 1913 e IDEM, Nacionalismo e
cultura social, 1913-1922.
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passaram a ter mais espaço no movimento operário, porém logo ocorreu a Revolução de 30, e

os sindicatos, após Getúlio Vargas assumir o poder, passaram a ser jurisdição do Estado.62

3.1 Os ferroviários e A Classe Operária
Assim como foi executado com o jornal A Plebe, também foram alguns exemplares

disponíveis do periódico A Classe Operária entre os anos de 1920-1930, e algumas matérias

a respeito dos ferroviários foram encontradas. Situa-se a seguir, uma sistematização de como

os ferroviários foram descritos pelo jornal A Classe Operária: 1) O setor ferroviário foi

descrito como de suma importância para a economia do país 2) Foram descritos como uma

classe não organizada 3) O jornal sempre direcionava o trabalhador para a luta partidária e a

organização sindical 4) As companhias ferroviárias que mais apareceram foram a São Paulo

Railway, fundada em 1867 e a primeira estrada de ferro construída em São Paulo, ligando

jundiaí ao porto de Santos, Estrada de Ferro Central do Brasil e a Viação Férrea do Rio

Grande do Sul, uma empresa estatal fundada em 1920 e comandada pelo Governo do Estado

do Rio Grande do Sul.

Segue uma breve descrição de algumas notícias;

Em um exemplar datado de 30 de Maio de 1925, uma matéria intitulada “Pelos

Ferroviários”, cujo autor não encontra-se mencionado, apresenta a seguinte interpretação dos

trabalhadores ferroviários;

“Em todos os países do mundo, os trabalhadores ferroviários são
organizados em poderosos sindicatos, uniões ou federações nacionais, por
sua vez ligados internacionalmente na Federação Internacional dos
Transportes, que conta com milhões de membros.”63

Partindo da análise desse primeiro parágrafo da matéria, assim como descreve Claudio

Batalha, os ferroviários são vistos como uma classe bem organizada, independente do tipo de

organização. No Brasil, era comum desde meados do século XIX, que os trabalhadores de

ofícios mais qualificados, tal como os ferroviários, se organizassem em grupos de socorro

mútuo ou associações mutualistas, contudo só a partir da constituição republicana que passou

a proliferar associações do tipo de sindicato operário.64

O que veremos a seguir na continuação da matéria apresenta uma perspectiva diferente

dos ferroviários brasileiros.

64 BATALHA, Op. cit., p.38.
63 A Classe Operária, 30/ 05/1930, Rio de Janeiro, p.01.
62 ARAÚJO NETO, Op. cit., p.10,11.
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“Os ferroviários brasileiros não possuem nenhum órgão próprio,
nenhum sindicato ou união, que cuide de seus verdadeiros interesses, que
vale por suas justas aspirações, numa palavra: que represente, com
autoridade e eficiência, toda a grande coletividade dos trabalhadores
ferroviários do Brasil.”65

Em muitos trabalhos acadêmicos podemos constatar que os ferroviários de diferentes

companhias buscavam formas de se organizar entre si com o intuito de conquistar direitos. A

título de exemplo, em sua dissertação de mestrado a autora Glaucia Fraccaro constata que os

ferroviários da Central do Brasil e Leopoldina Railway Company, fundaram no ano de 1920 a

União dos Empregados da Leopoldina (UEL), cujo tornou-se centro de mobilização grevista

no Distrito Federal, reunindo inúmeros trabalhadores nas reuniões e assembleias.66 Na UEL,

os trabalhadores reivindicavam aumento de salários, folgas aos domingos e regras claras e

definitivas de contratação.

A afirmação do jornal A Classe Operária, acerca da inexistência de órgãos próprios

dos ferroviários brasileiros pode ter dois sentidos: a) refere-se a um órgão nacional e único da

União dos Ferroviários de todo o Brasil, b) refere-se a organização ideológica sindical. Para

Marx e Engels, os sindicatos deveriam desempenhar funções educacionais para além das

funções economicistas, uma vez que também cabia aos sindicatos, de acordo com os autores,

atuar juntos dos centros de organização dos trabalhadores para a emancipação da classe

operária.67

A Classe Operária, além de ser um órgão oficial do PCB também contribuía para a

divulgação dos candidatos comunistas para as eleições de vereadores, deputados e senadores.

Posto isso, fica evidente a conexão do partido com os sindicatos na perspectiva marxista. O

historiador Hobsbawm demonstra que na Grã-Bretanha houve conflitos entre o partido e as

lideranças das federações sindicais que surgiram para auxiliar os sindicatos, assim como

ocorreu na França, onde inúmeros sindicatos foram organizados pelos partidos políticos.68

No final da matéria “Pelos Ferroviários”, é mencionado uma greve realizada pelos

trabalhadores da companhia São Paulo Railway, a primeira companhia ferroviária do estado

de São Paulo, onde os trabalhadores lutavam por melhores salários e vencimentos, porém suas

reivindicações não foram atendidas da forma como esperava-se pois a companhia alegou

"precária situação financeira”; “Os grevistas foram presos, ameaçados, desmantelados. Tudo

68 HOBSBAWM, 1998, Op. cit., p.379.
67 MARX ; ENGELS, Op. cit., p.14.
66 FRACCARO, Op. cit., p.11.
65 A Classe Operária, 30/ 05/1930, Rio de Janeiro, p.01.
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perdido, pior que antes, porque perdida até a esperança de melhorar…. Ora, tudo isso por

que? É claríssimo: por falta de organização, por falta de união, por falta de coesão.”69

Diferente das ideias anarquistas, os comunistas apresentam uma concepção de

organização da classe operária pautada na luta sindical e partidária, sendo de responsabilidade

dos sindicatos a luta econômica e a luta junto aos partidos de educar e orientar as massas.

Ademais, os sindicatos devem seguir as bases dos partidos para uma organização política.

Essa perspectiva sindical fica clara ao longo da matéria.

Seguindo nessa mesma análise, há outra matéria chamada “Os ferroviários em seu

sindicato” de 19 de Maio de 1928 do autor Falcão. No texto, os ferroviários são descritos da

seguinte maneira:

“Companheiros! Infelizmente os trabalhadores em transportes ainda não
compreenderam o valor e a força que representaram no dia em que se
encontrarem ferreamente organizados nos sindicatos[...] há urgente
necessidade também de libertar-se os ferroviários das tais sociedades
beneficentes que os exploram. É preciso, ainda, libertar-se os operários em
ferrovias das ideologias anti-proletárias, governamentais, que os
empolgam.”70

Logo em seguida, é mencionado que 15.000 ferroviários da Estrada de Ferro Central

do Brasil, estão inseridos em sociedades beneficentes. Assim como foi discutido

anteriormente, muitas empresas férreas incentivavam a criação de associações beneficentes,

porém inúmeras associações mutualistas foram criadas a partir dos próprios trabalhadores.

Como explica o autor Kleiton Nazareno Santiago Mota, as associações mutualistas fazem

parte da experiência do trabalhador no sistema capitalista, em conjunto com a tradição da

experiência das Irmandades religiosas e do trabalho artesanal.

As primeiras formas de sociedades de ajuda mútua no Brasil foram em meados da

década de 1830, com a criação da Sociedade de Ofícios e Empregados da Marinha, a

Sociedade Mecânica Aperfeiçoadora das Artes e Beneficentes, a Imperial Sociedade dos

Artistas Mecânicos e Liberais de Pernambuco71, e até dos próprios ferroviários existiram

várias, como a da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, a Associação dos Ferroviários da

Estrada de Ferro Sorocabana, e a própria Central do Brasil que fundou em 1883 uma

associação mutualista, entre outros.

O mutualismo foi apresentado na historiografia brasileira como uma prática sem muita

importância para compreender a história do movimento operário, explica o autor Kleiton

71 MOTA, Kleiton Nazareno Santiago. Mutualismo Ferroviário: prover e proteger na Sociedade
Beneficente do Pessoal da Estrada de Ferro de Baturité de 1891 aos anos 1930. 2009.

70 A Classe Operária, 19/05/1928, nº4, Rio de Janeiro, p.3.
69 A Classe Operária, 30/ 05/1930, Rio de Janeiro, p.01.
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Mota. Assim como descreve Cláudio Batalha, “a história do associativismo dos trabalhadores

deve ampliar o diálogo entre Corporações, Irmandades, Sociedades de Socorro Mútuo e

Sindicatos, tendo em vista os elementos de continuidade e ruptura existentes entre eles.”72

Dessa forma, é importante considerar o mutualismo na história do movimento

operário, pois esse tipo de organização fazia parte da vida dos trabalhadores, como menciona

Luigi Biondi;

“É importante ressaltar, todavia, que as sociedades de socorro mútuo
desenvolviam uma função de sociabilidade e cultural muito intensa e aberta
também aos não sócios, permitindo estruturar ou revelando, sobretudo no
exterior, as redes das quais os membros das agremiações e suas famílias
faziam parte. Redes fundamentais para a inserção no mercado de trabalho,
assim como para a defesa e a conquista de direitos e para a solidariedade nos
momentos mais conflituosos e nos processos de organização política e
sindical”73

O mutualismo indica muito mais do que uma simples organização de ajuda mútua,

pois esclarece e ao mesmo tempo aponta uma experiência cultural de pertencimento, o que é

fundamental para entendermos a formação da própria consciência de classe. As práticas

mutualistas nasceram a partir da ação de indivíduos com uma consciência coletiva em prol da

defesa de seus grupos. “As lutas contra a carestia, as manifestações de Primeiro de Maio, a

negociação dos postos de trabalho e o apoio às greves tiveram como interlocutoras Sociedades

Mutualistas.”74 Na matéria “Os ferroviários em seu sindicato” fica evidente que tanto o jornal,

e consequentemente, o partido, não legitimavam as sociedade mutualistas, e isso fica mais

evidente ao longo de outras matérias que expunham o caráter ideológico que ordenava a visão

do movimento operário no Brasil.

Após o II Congresso do PCB, realizado em 1925, foram definidos eixos de ação que

objetivavam unir os trabalhadores operários aos trabalhadores camponeses e em 1928 surgiu o

Bloco Operário e Camponês (BOC). Seguindo as bases da Conferência Sindical

Latino-Americana, vislumbrava-se uma oportunidade revolucionária no Brasil, que indicava

uma rápida industrialização do país e de outros países da América Latina, explicitando a

passagem de um sistema feudal para um sistema capitalista. Os pontos principais desta

resolução era atuação nos sindicatos e o avanço do BOC, realizando essa união

74 MOTA, Op. cit., p.40.

73 BIONDI, Luigi. Mãos unidas, corações divididos. As sociedades italianas de socorro mútuo em São
Paulo na Primeira República: sua formação, suas lutas, suas festas. Tempo, v. 18, p.78, 2012.

72 Ibidem, p.39.
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camponesa-operária75. De acordo com Ricardo Antunes, havia uma tendência perigosa do

PCB em esconder-se e dissolver-se atrás do BOC.76

No periódico de 05 de Maio de 1928, na matéria “Aos companheiros ferroviários -

especialmente aos da locomoção”, é mencionado o perigo de votar em Clapp Filho

“instrumento da grande burguesia reacionária"77. É mencionado que Clapp Filho possui uma

certa influência sob os ferroviários da Estrada de Ferro Central do Brasil, e que após tirar os

15 minutos de tolerância dos operários do Engenho de Dentro dessa companhia, estava a

prometer restabelecer essa tolerância e tantas outras coisas para conseguir votos. Nos últimos

parágrafos do texto, aparece o seguinte apelo:

“Companheiros ferroviários, repeli-os políticos da burguesia
quaisquer que sejam eles: conservadores como Clapp Filho ou “liberais”
como os dos três partidos “democraticos”.

Apoie a obra do Bloco Operário e Camponês, porque é a vossa
própria obra! Adher! [SIC] as vossas associações! Consolidar a Federação
Sindical! Organizar Comitês da A Classe Operária.” 78

No mesmo exemplar de 19 de Maio de 1928, onde é aludido a questão das sociedades

beneficentes, há mais duas matérias sobre os ferroviários da Estrada de Ferro Central do

Brasil, cujo ambas mencionam a Associação Protetora dos Operários da E.F.C.B; a primeira

matéria chama-se “E.F.C.B” e realiza uma denúncia de perseguição aos operários

profissionais da oficina, além de denunciar abusos de poder por parte do engenheiro Alberto

Belfort. O que nos interessa nessa denúncia, é o parágrafo seguinte: “Tudo isso sucede porque

a grande massa operária não está organizada na Associação Protetora dos Operários da

E.F.C.B.; porque não lê o jornal A Classe Operária e porque tem votado em seus inimigos de

classe e só uma parte vota no Bloco Operário e Camponês.”79

79A Classe Operária, 19/05/1928, nº4, Rio de Janeiro, p.2.
78 Ibidem.
77 A Classe Operária, 05/05/1928, nº 2, Rio de Janeiro, p.2.
76 Ibidem, p.30.

75 ANTUNES, Ricardo Coltro. Os Comunistas no Brasil: As repercussões do VI Congresso da
Internacional Comunista e a primeira inflexão stalinista no Partido Comunista do Brasil (PCB).
Cadernos AEL, 1995, p.28-9.
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Imagem 2: A Classe Operária, nº85, 15/02/1930. Rio de Janeiro, p.1.
Fonte: Centro de Documentação e Memória Fundação Maurício Grabois (online)

Na página seguinte desta edição, encontra-se outra matéria; “Caixa dos Ferroviários -

pela isenção do pagamento de jóia", onde é exposto o caso do julgamento da isenção da Jóia à

Caixa de Pensões e Aposentadorias, que segundo a matéria já estava encaminhada, até que

Libanio da Rocha Vaz solicitou a vista dos autos, adiando o processo. Ademais a isenção do

pagamento de Jóia, aparece outras reivindicações dos ferroviários do Rio de Janeiro e do

interior, como é referenciado, que são: restituição dos passes com 75% de abatimento em

viagem para o interior e com o direito de levar a família, isenção do pagamento da Jóia,

aumento geral dos salários e o restabelecimento do direito de atrasar 15 minutos.80 Assim

como é assinalado na notícia “E.F.C.B”, nessa notícia descrita acima, também destaca-se a

Associação Protetora dos Operários da E.F.C.B. “A Associação Protetora dos Operários da

E.F.C.B - a legítima representante dos ferroviários - está empenhada na isenção do pagamento

da Jóia.”81

Nada foi encontrado sobre essa Associação Protetora, que é descrita como a "legítima

representante dos ferroviários", contudo vale destacar algumas informações sobre as

associações formadas na Central do Brasil, descritas no trabalho de Glaucia Fraccaro. A

primeira associação mutualista que existiu na E.F.C.B foi a Associação Geral de Auxílios

Mútuos da Estrada de Ferro Central do Brasil, que permaneceu unida durante muito tempo,

até após os trabalhadores terem conquistado alguns direitos, pois tinham medo desses direitos

serem revogados.82 Além dessa sociedade mutualista, também existiram várias outras que

foram surgindo de acordo com as diversas identidades que foram criadas entre os ferroviários

82 FRACCARO, Op. cit., p.74.
81 Ibidem.
80 A Classe Operária, 19/05/1928, nº2, Rio de Janeiro, p.3.
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dessa empresa. De acordo com a autora, conta-se, mais ou menos, vinte agremiações de

ferroviários ou com a atuação deles, entre eles: Associação Beneficente de Auxílios Mútuos

da EFCB (1883-1910), Associação Beneficente dos Empregados na Estação de São Diogo

(1901), Associação Beneficente dos Maquinistas da EFCB (1903), Associação Funerária dos

Empregados na Estação de São Diogo (1901-1907), Associação Jurídica Beneficente dos

Empregados da EFCB (1919) Caixa Auxiliar de Socorros Imediatos dos Empregados do

Movimento da EFCB (1901-1905), Caixa Auxiliar de Socorros Imediatos dos Empregados do

Movimento da Estrada de Ferro Central do Brasil (1901-1912), Caixa Auxiliar dos

Bagageiros da EFCB (1917), Caixa Auxiliar dos Empregados da Intendência da EFCB

(1905), Caixa Auxiliar dos Guarda-Freios da EFCB (1905-1910), Caixa de Socorros do

Pessoal dos Escritórios da 2ª divisão da EFCB (1902-1912), Caixa de Socorros Imediatos às

Famílias dos Empregados da Contabilidade da EFCB (1892), Caixa do Pessoal Jornaleiro da

EFCB (1901-1912), Caixa Geral do Pessoal Jornaleiro da EFCB (1901-1910) Centro dos

Maquinistas do Brasil (1912) Centro dos Operários das Estradas de Ferro (1905), Centro

União dos Empregados da EFCB (1916), Liceu dos Operários da EFCB (1892-1898),

Sociedade Beneficente União dos Foguistas da EFCB (1903-1905), Sociedade de Auxílios

Funerários dos Empregados da Linha da EFCB (1901-1905), União Operária do Engenho de

Dentro (1899-1921).83

Todas essas sociedades possuíam uma concepção voltada para a morigeração e a

honestidade, e dificilmente estavam ligadas às associações sindicais da Capital.84 As pautas

das organizações sindicais da Capital, não eram prioridade para os ferroviários da E.F.C.B,

pois suas associações eram voltadas ao sindicalismo reformista, por acreditarem que a greve

deveria ser um mecanismo utilizado em última instância, após a luta por meio da participação

institucional, dos serviços de advogados e políticos e as providências legais terem falhados.

Contudo, essa ideologia reformista não era algo homogêneo entre os ferroviários, não

obstante a influência do sindicalismo revolucionário, tal qual os anarquistas do jornal A Plebe

e alguns comunistas, como do jornal A Classe Operária, vindo dessa mesma corrente, não

foram hegemônica e nem predominante nas sociedades mutualistas ferroviárias da Estrada de

Ferro Central do Brasil.85

Partindo dessa análise do movimento operário dos ferroviários da E.F.C.B, pode-se

aferir que as notícias mencionando a Associação Protetora dos Operários da E.F.C.B, no

85 Ibidem, p.81.
84 Ibidem, p.77.
83 Ibidem, p.76-7.
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periódico de 19 de Maio de 1928, muito provavelmente só foi criada após 1920, pois não

consta na pesquisa de Fraccaro que possui o recorte temporal até o ano de 1920, e que

possivelmente, por ser considerado pelos redatores do jornal como a "legítima representante

dos ferroviários", trata-se de uma associação sindical em que os comunistas estavam por

perto, ou próximos com alguns sócios simpáticos ao movimento. Somando a essa informação,

podemos pensar que a crítica às sociedades beneficentes direcionada aos ferroviários da

E.F.C.B, discutida anteriormente no jornal de 19 de Maio de 1928, e as críticas aos políticos

da burguesia”, como Clapp Filho, evidência os resultados apresentados na pesquisa de

Glaucia Fraccaro, sobre o caráter reformista das sociedades mutualistas dos trabalhadores

dessa empresa, que segue uma corrente ideológica totalmente oposta da corrente

comunista-marxista, pregada pelo jornal A Classe Operária.

Em outro jornal de 20 de Julho de 1929, há uma notícia intitulada “No Rio Grande do

Sul - Os trabalhadores reivindicam o direito elementar de livre organização - a demissão de

dois companheiros da viação férrea e o protesto do C.R.T”. Nessa notícia, está sendo

denunciado a demissão, consentida do Presidente do Estado do Rio Grande do Sul, de

Frederico Guimarães e José Alfredo Lucas da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, por

fazerem parte da Associação Protetora dos Operários da Viação Férrea do Rio Grande do Sul

que é filiada a Confederação Regional do Trabalho. O que está sendo cobrado nesta matéria é

o direito de livre organização e a reconstituição dos empregos de José e Frederico86.

O ponto importante mencionado nesta notícia é a Associação Protetora dos Operários

da Via Férrea do Rio Grande do Sul, pois refere-se a mesma entidade organizadora dos

ferroviários da E.F.C.B referida e analisada acima, com a diferença apenas do Estado e da

companhia férrea. Assim como não foi encontrado nada a respeito da Associação Protetora

dos ferroviários da E.F.C.B, também não foi encontrado nada sobre a Associação dos

ferroviários do Rio Grande do Sul. Apesar disso, pode-se supor que essa Associação Protetora

referida aos ferroviários do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, deviam seguir a corrente

ideológica comunista/socialista, ou ao menos deviam ser influenciadas pelas ideias sindicais

revolucionárias, pois aparece mais de uma vez no jornal A Classe Operária, e como foi dito,

nessa época já havia uma cisão forte entre os anarquistas e os comunistas, logo essas

Associações Protetoras, provavelmente, não deveriam ser ligadas às concepções anarquistas.

Por outro lado, pesquisando sobre a influência dos comunistas nas associações e

sindicatos operários dos ferroviários, encontrou-se informações que podem acrescentar nessa

86 A Classe Operária, 20/07/1929, nº65, Rio de Janeiro, p.2.
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análise. Segundo a tese de Marcelo da Silva Lins, que analisou a influência e o percurso entre

os anos de 1935 a 1936, do PCB em Ilhéus na Bahia;

“Os ferroviários da estrada de ferro Ilhéus-Conquista fizeram uma
greve em setembro de 1915 reivindicando aumento salarial. Os ferroviários da
Bahia realizaram uma grande greve em 1927, que teve a participação dos
trabalhadores da ferrovia Ilhéus-Conquista, demonstrando capacidade de
mobilização e de apoio da sociedade, quando em 29 de maio de 1927 “na
cidade de Ilhéus, o encerramento da greve foi comemorado com comício e
passeata que envolveram mais de duas mil pessoas.” Comunista e dirigente
sindical, o ferroviário Cantídio Lima de Oliveira era também o presidente da
União Sindical de Ilhéus, entidade que reunia seis sindicatos. O que permite
supor, se analisado esse fato isoladamente, que os comunistas, criaram uma
organização própria para seus sindicatos no intuito da implantação de
linha política específica.87” (GRIFO NOSSO)

O interessante da passagem acima, de Marcelo Lins, é a análise referente aos sindicatos de

Ilhéus, dirigido pelo ferroviário Cantídio Lima de Oliveira, onde é aludido a influência do

PCB nos sindicatos da Bahia, mais especificamente, a forma de atuação dos comunistas em

criarem uma organização peculiar, com o propósito de formar os trabalhadores na ideologia

política comunista revolucionária.

Atentando-se a essa observação, e resgatando a questão das Associações Protetoras, é

plausível supor que tais organizações mencionadas no jornal, devem seguir o mesmo prisma

de particularidade e formação ideológica dos sindicatos de Ilhéus, uma vez que o modo

operante de luta dos comunistas partia do pressuposto do alcance da revolução através de

etapas sucessivas.88

Por fim, para sintetizar a interpretação da A Classe Operária a respeito da organização

dos ferroviários, prossegue os últimos parágrafos de uma matéria chamada “Na mesma Tecla”

do exemplar de 6 de Junho de 1925, no qual descreve os problemas em torno da expiração do

contrato de arrendamento da São Paulo Railway, que “é conhecida no mundo como sendo a

estrada dos “trilhos de ouro” - porque é a ferrovia que relativamente mais lucros dá em todo o

mundo.”89 O texto da notícia segue apontando as questões em torno da expiração do contrato

e questiona o porquê da classe trabalhadora, especificamente, os ferroviários da São Paulo

Railway, não estarem mobilizados em torno deste contrato, e em seguida aparece a resposta.

“Mas por que isso? Já da vez passada fizemos pergunta semelhante, é
semelhante tem de ser, agora, a resposta: porque essa massa operária, embora

89A Classe Operária, 06/06/1925, nº6, Rio de Janeiro, p.1.

88 Problemas Coloniais, Coletânea II, p. 243. In: KOVAL, Boris. História do Proletariado Brasileiro,
1857- 1967. São Paulo: Alfa-Omega, 1982, p. 190, APUD LINS, Marcelo da Silva. Os vermelhos nas
terras do cacau: a presença comunista no sul da Bahia (1935-1936). 2007, p.94.

87 LINS, Marcelo da Silva. Os vermelhos nas terras do cacau: a presença comunista no sul da Bahia
(1935-1936). 2007.p.72-3.
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mais interessada no caso, está desorganizada, por consequência sem força
nem prestígio para fazer ouvir sua voz.

Martelemos, pois, na mesma tecla: é preciso organizar para ter força,
pois só dispondo de força organizada poderá o proletariado curar devidamente
e eficientemente de seus interesses de classe.

Organização! Mais organização! Ainda organização!”90

Em suma, A Classe Operária não considerou nos exemplares consultados os

ferroviarios como uma classe organizada, seja por conta das diferenças ideológicas

conflitantes em disputa no movimento operário do período da Primeira República, ou pelo

fato da perseguição aos comunistas, com as inúmeras leis que tornaram ilegal o PCB, terem

prejudicado a sua ação frente aos ferroviários e a classe trabalhadora no geral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como foi possível observar, tanto o jornal A Plebe como o jornal A Classe Operária,

consideraram a categoria dos ferroviários brasileiros desorganizada. Contudo, em ambos os

jornais, podemos inferir algumas constatações acerca dos ferroviários: a) o potencial de

organização e o poder de barganha dos ferroviários é um aspecto que foi muito mencionado

nos jornais; b) apesar da ideologia anarquista divergir da comunista em como lidar e organizar

os sindicatos, ambos concordam na posição de que os ferroviários não eram majoritariamente

organizados em sindicatos; c) apesar dessa conclusão, os ferroviários sempre foram

mencionados  em greves e manifestações.

Como foi apresentado, havia muitas sociedades mutualistas que os ferroviários faziam

parte, onde por meio de lutas e concessões conseguiam seus direitos e uma qualidade mínima

de vida, e muitas dessas sociedades eram criadas e incentivadas pelas próprias companhias

férreas. O principal ponto de discordância entre os jornais em relação ao mutualismo, é que os

comunistas acreditavam que esse tipo de organização operária estava sob o comando da

política burguesa e não defendia os interesses reais da classe trabalhadora, e em compensação,

os anarquistas, além do rompimento com os comunistas após a perseguição na União

Soviética, também não acreditavam na política eleitoral, que era algo forte da luta comunista

do PCB, com o Bloco Operário Camponês.

Deve ser pontuado que apesar de muitas das sociedades mutualistas terem o

empresariado envolvido, esse modo beneficente de lidar e se organizar é o reflexo de uma

90Ibidem.
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identidade cultural de classe, de interesses e elementos do dia a dia em comum, logo, não

devemos desconsiderar o protagonismo e o papel desses trabalhadores, que também são

agentes de sua história apesar do envolvimento empresarial em algumas dessas entidades.

Apesar dessa discordância no campo da luta prática do movimento e da política

ideológica, percebe-se que curiosamente os ferroviários não foram considerados uma classe

organizada por nenhum dos jornais. Uma das hipóteses possíveis para tal conclusão é o

discurso de morigeração em torno dessa classe, promovido tanto pelas empresas quanto pelo

próprio Estado, para ter os trabalhadores como aliados e bem regrados. O discurso de

morigeração, pautado na nobilização, também foi uma ideia praticada pelos próprios

trabalhadores, além, é claro, das próprias iniciativas de criação de grêmios, associações,

moradia, escolas de ofício, etc, que as empresas incentivavam à participação de alguma

forma, para criar uma conexão e forjar uma identidade ferroviária diferente dos ferroviários

de outros países, como na Inglaterra, a título de exemplo. No Brasil, em muitos casos, havia

gerações de uma mesma família trabalhando em uma mesma empresa ferroviária, como no

caso da Companhia Paulista.

Em síntese, há inúmeras possibilidades para pensar o porquê os ferroviários brasileiros

não foram considerados organizados, ou como reportado antes, uma “aristocracia operária". O

movimento operário no Brasil teve suas especificidades e o contexto histórico social, que

influenciou de forma significativa na luta e na vida dos trabalhadores brasileiros.

Um último fator muito importante deve ser levado em consideração, os ferroviários

sofreram forte repressão durante os movimentos da luta operária entre as décadas de 1900 a

1910, o que influenciou para as ideias e as ações reformistas adentrarem mais no grupo dos

ferroviários, que constantemente encontravam-se nesse limbo de tensões entre o sindicalismo

e as associações corporativas. Os ferroviários ocupavam uma posição muito central para a

economia agro-exportadora do Brasil, que era muito dependente do transporte de cargas,

então por um lado, essa categoria poderia sofrer (e sofreu em determinados momentos)

repressão militar e por outro, em vista do poder de barganha, muitas vezes os ferroviários não

precisavam nem entrar nas greves gerais, pois conseguiam seus direitos através de

negociações com as próprias companhias ferroviárias. O que vale refletir nesta questão é se

essas acusações e críticas do movimento operário como um todo, acerca das ações

corporativas dos ferroviários, fazem sentido em um cenário onde o trabalhador sempre foi e

sempre será a força mais fraca dessa luta e sempre teve e terá suas escolhas condicionadas

enquanto vivermos na lógica capitalista.
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