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Cena do Porto de Pelotas/RSCena do Porto de Pelotas/RS

Trabalhadores de PelotasTrabalhadores de Pelotas
(1888-1930)(1888-1930)  



Em Pelotas, as charqueadascharqueadas 
surgem a partir da segunda 

metade do século XVIII, 
promovendo o 

desenvolvimentodesenvolvimento da 
campanha e a instalação de 

estâncias de criação de gado.



Charqueada  São João - Pelotas/RSCharqueada  São João - Pelotas/RS



No Brasil ImpérioBrasil Império, havia uma 
supremacia do pólo Rio Grande-supremacia do pólo Rio Grande-

PelotasPelotas em relação a Porto Alegre, em 
razão da concentração de riquezasconcentração de riquezas por 

conta das charqueadascharqueadas, sendo esta 
cidade elevada a vila em 1832, 

separando-se de Rio Grande. Em 1880 1880, 
Pelotas Pelotas tinha a mesma populaçãomesma população que 

Porto AlegrePorto Alegre ou São PauloSão Paulo.



Charqueada  Santa Rita - Pelotas/RSCharqueada  Santa Rita - Pelotas/RS



O município vai 
caracterizando-se como 

sociedade aristocrática, com 
valorização das belas artes, 

destacando-se pela sua 
sofisticada cultura e estilo de 

vida. 



Escola de  Belas Artes  - Pelotas/RSEscola de  Belas Artes  - Pelotas/RS



O declínio econômico do sul do RS 
foi fruto da crise do charque. Na primeira 
década do século XX, a instalação de 
frigoríficos – quase todos pertencentes a 
grupos estrangeiros – aprofunda a crise nas 
charqueadas.

Também a integração ferroviária 
do estado promovida pelo governo borgista 
trouxe prejuízos,  promovendo a competição 
nacional e regional dos produtos.



Antiga Estação Ferroviária - Pelotas/RSAntiga Estação Ferroviária - Pelotas/RS



  



Como resposta alternativa, surgem os 
investimentos na lavoura de arroz a partir 
de 1903. Este empreendimento exige alta 
capitalização e grande propriedade.

A atividade da lavoura de arroz, 
associada aos frigoríficos e à criação de 
ovelhas, bem como a produção de frutas e 
legumes para a indústria de conservas 
artesanais,  promovem um renascimento 
econômico na década de 20.



Engenho da Luz de Beneficiamento de Arroz - Pelotas/RSEngenho da Luz de Beneficiamento de Arroz - Pelotas/RS



Esse renascimento dura até 1930, 
quando ocorre nova crise, 

ocasionada principalmente pela 
falência do Banco Pelotensefalência do Banco Pelotense. A 

crise força uma nova readequaçãonova readequação 
econômica, envolvendo o 

desenvolvimento da indústria da indústria da 
alimentação, arroz e conservasalimentação, arroz e conservas.



Fábrica de Beneficiamento de Alimentos – Detalhe Interno - Pelotas/RSFábrica de Beneficiamento de Alimentos – Detalhe Interno - Pelotas/RS



Pelotas teve como característica 
no seu desenvolvimento uma 

estrutura mista de industrialização, 
havendo uma conciliação entre 

indústria de produtos da pecuária de 
grande porte (para exportação)  com 

pequenos estabelecimentos 
artesanais, voltados para a produção 
de bens de consumo para o mercado 

regional.



Fábrica de Malas  - Pelotas/RSFábrica de Malas  - Pelotas/RS



Da escravidão ao Da escravidão ao 
início do trabalho início do trabalho 

livrelivre

1888 a 1900  

As charqueadas – Danúbio GonçalvesAs charqueadas – Danúbio Gonçalves



Os chapeleiroschapeleiros são a mais interessante 
categoria operária pelotense: pelo seu grande 

número; pelas características da produção, feita 
de forma industrial e não manufatureira; pelas 

péssimas condições de trabalho e 
remuneração; e pela quantidade expressiva de 

negros. 
Essa categoria apresentou o maior 

amadurecimento organizativo nesta década. Mais 
tarde, os chapeleiros formaram a base da nova 

União Operária Internacional.



Chapelaria - Pelotas/RSChapelaria - Pelotas/RS



Outra categoria 
mobilizada de Pelotas, 

responsável pela primeira 
greve na cidade, foram os 

tipógrafos.



Tipógrafos - Pelotas/RSTipógrafos - Pelotas/RS



A Liga OperáriaLiga Operária, importante organização dos 
trabalhadores pelotenses, teve suas duas primeiras 

décadas de existência hegemonizada pelos 
empresários, que dominavam sua direçãoempresários, que dominavam sua direção, afastando 

pessoas de outras orientações ideológicas. 

Essa mescla entre patrões e operários foi 

possível, graças ao contextograças ao contexto em que ela nasceu, na 
esteira da luta contra a tarifa especial. 



Estabelecimento têxtil - Pelotas/RSEstabelecimento têxtil - Pelotas/RS



Para os operáriosoperários, ainda ameaçados pela 
desvalorização do trabalho manual que 

vigorava na época da escravidão, interessava 
reforçar a posiçãoreforçar a posição, na sociedade, de  quem de  quem 

vivesse do próprio trabalhovivesse do próprio trabalho.

Para os empresáriosempresários, inseridos como parcela 
minoritária de uma sociedade capitalista, mas 

basicamente agrária, interessava apresentar 
suas reivindicações como representativas de 

uma camada numerosa da sociedade,os 
trabalhadores, o que reforçaria seu poder de reforçaria seu poder de 

pressãopressão.



Marcenaria  - Pelotas/RSMarcenaria  - Pelotas/RS



A predominância dos empresários  na predominância dos empresários  na 
LigaLiga atrasou a organização operária naquela 

década, inibindo uma organização classista mais 
definida ou a criação de outra entidade. 

Considerava-se que o operáriooperário consciente não 
devia sair da Liga, mas disputardisputar o seu controle. 

Essa ambigüidade em relação à Liga só  
foi superada anos depois, quando da criação da 

União Operária InternacionalUnião Operária Internacional (UOI), em 
Pelotas. 



Foto de Pelotenses no Final do Século XIX  - Pelotas/RSFoto de Pelotenses no Final do Século XIX  - Pelotas/RS



A União Operária InternacionalUnião Operária Internacional 
era composta de várias profissões 

manuais, aceitando apenas apenas 
trabalhadores assalariadostrabalhadores assalariados como 
seus membros Praticamente, não 
tinha atuação pública desde maio 

de 1900. 



Fábrica Rodrigues & Companhia  - Pelotas/RSFábrica Rodrigues & Companhia  - Pelotas/RS



A UOIUOI representou a primeira primeira 
tentativa dos operários pelotenses em tentativa dos operários pelotenses em 

estruturar uma entidade de classeestruturar uma entidade de classe para 
lutar pelos seus interesses comuns. Seus 

associados eram, em sua maioria, 
trabalhadores em fábricastrabalhadores em fábricas e, em sua 
diretoria, encontrou-se uma grande grande 

quantidade de operários negrosquantidade de operários negros, indício 
de que a questão racial influenciou a sua 

formação. 



Cena urbana no início do século XX  - Pelotas/RSCena urbana no início do século XX  - Pelotas/RS



Refluxo do Refluxo do 
movimentomovimento

1900 a 19101900 a 1910  

Mecanização da lavoura no início do século XX  - Pelotas/RSMecanização da lavoura no início do século XX  - Pelotas/RS



A segunda década republicana foi de 
refluxo das forças operárias. Apenas 
depois da fundação da União Operária 

Pelotense, em 1905, houve um certo 
incremento organizativo.

Havia troca de militantes entre essas 
várias entidades, indicando um 

potencial humano denso.



A criação da União Operária de Pelotas 
demarcou uma importante tentativa de 

organização, delimitando um campo 
classista, com ruptura completa com a 

Liga e canalizando operários de várias 
nacionalidades e categorias para seu seio.

Os operários negros e/ou pobres 
constituíram a maioria de seus filiados. 





Não havia, entretanto, uma clara 
orientação ideológica de seus 

membros. 
Entre seus fundadores, encontravam-se 
negros, imigrantes e anarquistas. Ela 

desenvolveu a Caixa de Socorros em 
1907 e Grêmio Dramático com atuação 

por vários anos.



  



Enquanto isso, a Liga continuou 
em seu trajeto patronal, 

aumentando a quantidade de donos 
de empresas e  integrantes da 

classe média e alta, presentes em 
sua diretoria, especialmente com 

relação a donos ou diretores de 
jornais.



A Liga , em 1905, formou um 
Grêmio Dramático. 

O fato de maior importância foi 
a compra de um prédio próprio, 
em rua central, que mais tarde foi 
estratégico para a organização do 

movimento operário na cidade.



Anarquistas e 
Libertários

1910-19201910-1920

Anarquistas do início do século XX - Pelotas/RSAnarquistas do início do século XX - Pelotas/RS



Em Pelotas, a Sociedade União 
Operária iniciou a década liderando 

a luta pelas 8 horas de trabalho. 
Em menos de dois meses, 

conquistaram o horário de 9 horas 
na cidade. No ano seguinte, 
novamente a União tomou a 

liderança na luta contra a carestia 
de vida.



  Fábrica do início do século XX - Pelotas/RSFábrica do início do século XX - Pelotas/RS



A União Operária manteve Grêmio 
Dramático durante a década, possuindo 

intensa programação recreativa e 
cultural. Em seu palco, foram 

representadas inclusive peças de 
conteúdo libertário, enquanto em suas 
atividades recreativas ocorriam festas e 

quermesses promovidas por associações 
carnavalescas e esportivas de cunho 

popular.



    Oficina de carpintaria a vapor - Pelotas/RSOficina de carpintaria a vapor - Pelotas/RS



A União não conseguiu 
sequer a metade da projeção 
da Liga, sendo sua atuação 

bem mais moderada.



Quanto à Liga, ela começou a 
década imersa numa crise, que 

 parecia ser de redefinição dos 
próprios rumos da entidade. 

Voltaram para a Liga antigos e 
combativos militantes.



A Liga promoveu uma 
redefinição de sua linha de 
atuação, em sintonia com a 

difusão e predomínio da 
proposta anarquista 

daqueles anos.



  Fábrica de Velas de Beltan Barbosa - Pelotas/RSFábrica de Velas de Beltan Barbosa - Pelotas/RS



A reorientação da Liga 
pelo anarquismo se 

completou em 1914, com a 
mudança de seus 

estatutos. Sua sede tornou-
se um foco de ebulição 

cultural e sindical. 



Nessa sede, em 1914/15, 
existiam: grupo teatral, banda 
musical, centro feminino e de 

jovens, centro de estudos, grupo de 
pensamento libertário, escola de 

teatro, escola para crianças e o 
Atheneu operário para adultos, além 

da manutenção de um jornal.



Carnaval - Pelotas/RSCarnaval - Pelotas/RS



As reivindicações de 
classe também passavam 

por dentro da Liga, pois ela 
congregava várias 

associações de categorias e 
sediava a Federação 

Operária.



A Federação Operária 
Pelotense (FOP) foi organizada 

em 1913, congregando poucos 
sindicatos. Em 1914, o 

sindicalismo local representava 
¼ do movimento sindical ¼ do movimento sindical 

gaúchogaúcho. 



A Liga adotava  
métodos de ação ação 

diretadireta: greve, 
sabotagem, boicote, 

operação padrão.



Multidão nas ruas - Pelotas/RSMultidão nas ruas - Pelotas/RS



Enquanto outras cidades e Estados 
posicionados mais centralmente 

enfrentavam problemas com o 
desbaratamento de associações, dispersão 
e prisão de militantes, Pelotas preservou, 
e ainda acolheu vários militantes de fora 

da cidade, que contribuíram 
intensamente.



A presença desses militantes era 
notada, inclusive pelos seus 
opositores, que passaram a 

utilizar como arma contra os 
anarquistas, a alegação de que 

seus “chefes” eram forasteiros.





O espaço criado no coração 
de Pelotas, foi bem 
aproveitado pelos 

anarquistas, que impeliram 
para fora da Liga os 

reformistas menos radicais.



Os libertários criaram um 
grupo teatral com uma 

riqueza artística ímpar: 
várias peças, de gêneros 

diversos, quadros cômicos ou 
canções nos interlúdios, 

dramas de fundo social e 
comédias críticas.



O teatro era usado como 
elemento fundamental na 
educação popular  pelas 

lideranças anarquistas. 
Seus integrantes sustentaram o 

teatro amador  contra, inclusive, 
prisões de seus componentes pela 

polícia. 



Theatro Guarany - Pelotas/RSTheatro Guarany - Pelotas/RS



A presença das mulheres era 
maior nas atividades 

culturais do que nas 
sindicais. Formaram um 

grupo de estudo exclusivo de 
mulheres.



Funilaria - Pelotas/RSFunilaria - Pelotas/RS



Os libertárioslibertários 
apostavamapostavam no 

pacifismo natural 
femininofeminino na luta contra luta contra 

a guerra e o a guerra e o 
militarismomilitarismo.



Mulheres  - Pelotas/RSMulheres  - Pelotas/RS



Em Pelotas, a luta pela paz teve 
destaque, sendo uma das grandes 

campanhas dos anarquistas. Em 
Congresso pela Paz no Rio, a 

cidade teve a maior delegação não 
pertencente a São Paulo ou Rio.



  Manobras militares de treinamento- Pelotas/RSManobras militares de treinamento- Pelotas/RS



Essa não era uma posição fácil de 
ser levada, naquele momento, 

especialmente no Rio Grande do 
Sul,  estado mais militarizado da 
nação. O patriotismo começava a 

ser instigado pela deflagração da 
guerra na Europa.



Os libertários direcionavam sua ação 
congregando várias camadas da 

população, na luta contra a carestia, 
pela diminuição de impostos, 

contra a guerra, pela baixa dos 
aluguéis e contra a prisão e 

expulsão do país de sindicalistas 
revolucionários.



  Eventos - Pelotas/RSEventos - Pelotas/RS



Eles sustentaram dois períodicos, 
que foram dos raros jornais 

operários lançados no período no RS.
Além de enfatizarem o 1º de Maio 

como dia de luta, a Liga resgatou 
como uma data operária o 13 de Maio, 

destacando o caráter escravizador do 
capitalismo.



Culminando esses esforços, havia a 
educação propriamente dita. Para 
isso, os libertários trataram de criar 
o Ateneu Sindicalista,  com aulas 

diurnas e noturnas para operários,  
seus filhos e suas mulheres.



A igreja tentou interferir na 
organização operária, 

fundando a Sociedade 
Beneficente União Pelotense, 

contrapondo-se às atividades 
“radicais” das outras duas 

associações.



Catedral - Pelotas/RSCatedral - Pelotas/RS



A organização sindical 
pelotense de 1911 a 1919 

compreendia vários 
sindicatos, em contraste 

completo com a quase 
nenhuma atividade da década 

anterior. 



Apesar do muito que investissem na 
questão cultural, na educação e no 

esclarecimento político do operariado, 
os libertários terminaram 

descobrindo quão difícil é, através da 
ação sindicalista, produzir progressos 

na senda da transformação social. 



Surgimento do movimento 
comunista

1920-1930

Manifestação em frente a prefeitura - Pelotas/RSManifestação em frente a prefeitura - Pelotas/RS



A organização operária 
nos anos 20, encontrou 

maiores dificuldades 
que em décadas 

anteriores.



As  notícias sobre sindicatos 
desapareceram dos jornais e os 
movimentos grevistas tiveram 

diminuído o seu ímpeto, 
inclusive as representações 

teatrais.



Uma das causas dessa situação 
foi a divisão interna entre os 
militantes, a partir das novas 

possibilidades de luta 
apresentadas com a revolução 

de 1917, na Rússia.



Mesmo pouco informadas, as 
pessoas tomaram posições e 

divergiram entre si, num processo 
que foi conformando mágoas 
profundas, difíceis de serem 

sanadas e que comprometeu, em 
parte, o trabalho associativo.





A disputa se instalou entre os 
simpatizantes do comunismo, 

e os que permaneceram fiéis 
aos ideais libertários. 

No ano de 1920, o grupo 
libertário estava 

profundamente dividido.



As posições 
defendidas naquele 
momento serviram 

para enfraquecer a 
atuação dos 
libertários.



Pelotas foi invadida, em 
dezembro de 1923,  pelas tropas 

de Zeca Netto: um dia de 
ocupação e muitos outros de 

repressão sobre os 
trabalhadores, que tinham 

simpatizado com a proposta 
libertadora. 



Zeca Netto entre a multidão - Pelotas/RSZeca Netto entre a multidão - Pelotas/RS



Funeral de um cidadão na revolução de 1923 - Pelotas/RSFuneral de um cidadão na revolução de 1923 - Pelotas/RS



Ainda assim, em 1927, a 
presença anarquista era forte. 

Na seqüência, o refluxo do 
movimento anarquista 

representou uma 
desqualificação nas práticas 

militantes na cidade. 



Quanto a outras entidades 
centrais existentes nessa década, 
a União Operária se manteve, 

com diretoria constituída, mas 
pouco trabalho entre as 

categorias profissionais. 



A Sociedade Católica Beneficente 
União Operária Pelotense, ativa 

até 1927, foi embrião do futuro 
Círculo Operário Pelotense. Os 

círculos operários foram 
importantes estruturas da igreja 
católica no movimento operário 

da época. 



A influência comunista se 
difundiu de modo 

extremamente rápido, na 
cidade, no final da década de 
1920, com a Federação Geral 
dos Trabalhadores de Pelotas 

(FTP), agregando sete 
sindicatos. 



Eventos - Pelotas/RSEventos - Pelotas/RS



Os comunistas 
privilegiavam os 

sindicatos por indústria, 
indicando o início de uma 

nova postura frente ao 
Estado.



No final de 1929, sob influência 
comunista, desenvolveram-se órgãos 

variados de participação e 
mobilização popular e de imprensa 
proletária, congregando a luta anti-

imperialista, trabalhadores do campo 
e da cidade, jovens, mulheres, 

consumidores, e contra o 
separatismo. 



O ascenso do movimento 
operário e popular foi cortado 

pela repressão no início de 
1930.  As perseguições e prisões 

desorganizaram a militância, 
situação que se manteve durante 

o primeiro e segundo ano da 
nova década.



O Sindicato dos Estivadores, com 
orientação libertária, foi um dos 
mais perseguidos pela polícia. O 
Sindicato dos padeiros realizou 

importante campanha pelo 
fechamento das padarias aos 

domingos. 



Porto de Pelotas/RSPorto de Pelotas/RS



A partir do estudo de Beatriz Ana 
Loner, descortina-se Pelotas como , 

talvez, o maior centro político do 
Rio Grande do Sul no início do 

século.

Luzes na neblina, não só de 
uma aristocracia culta, mas também 

de um movimento operário de 
vanguarda no cenário nacional.



Esta apresentação foi realizada a partir da tese 
de doutorado da Profa. da UFPEL, Beatriz Ana 

Loner, intitulado Construção de Classe - 
Operários de Pelotas e Rio Grande (1888-

1930). 

A adaptação do texto foi realizada pela Equipe 
de Pesquisadores do Memorial da Justiça do 

Trabalho no RS.

As imagens foram gentilmente cedidas  pela 
Biblioteca Municipal de Pelotas,    pelo Núcleo 

de Documentação Histórica e pelo 
departamento de Letras e Artes, ambos da 

UFPEL.
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