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Entre a razão e a fé: disputas entre anarquistas e   

católicos pela instrução dos trabalhadores e de seus filhos (Brasil  1900-1920. 

 

Isabel Bilhão 

 O governo republicano brasileiro, amparado na concepção liberal do Estado, não 

apenas deixou aos estados e municípios da Federação grande parcela de   

autonomia nos assuntos educacionais, incluindo-se aí a possibilidade de constituição ou 

não de redes de ensino, como também legou amplos espaços   

para iniciativas educacionais fora do âmbito estatal; tal situação aprofundou um espaço 

de disputas frente à educação da população, nesse sentido, a presente comunicação visa 

a estudar os confrontos travadas entre  

membros do clero católico e militantes anarquistas pela educação dos trabalhadores e de 

seus filhos em importantes centros urbanos do Brasil, durante o período de 1901 a 1917. 

Os argumentos que embasavam tal confronto  

serão analisados tanto por meio de textos publicados nos jornais libertários A Luta, de 

Porto Alegre; A Voz do Trabalhador, do Rio de Janeiro   

e A Lanterna, de São Paulo, quanto naqueles presentes na revista católica Vozes, de 

Petrópolis, Rio de Janeiro. Por meio da análise dessas polêmicas, buscar-se-á tanto 

identificar as diferentes influências  

pedagógicas presentes nos textos analisados e as concepções de formação de homem e 

trabalhador que orientavam esses grupos, relacionando-as com as formas de circulação 

de autores e de distintas correntes de pensamento no   

período; quanto caracterizar as estratégias argumentativas e as posturas legitimadoras de 

cada grupo em defesa de seus postulados e em contraposição aos de seus oponentes e 

estabelecer as vias de difusão dos discursos e as   

redes de solidariedades em que estavam envolvidos os contendores dos diferentes 

grupos. 

 

Anarquistas en Montevideo: ideas y prácticas en   

torno al tiempo libre de los trabajadores (1920-1950). 

Rodolfo Porrini 



 

Sindicatos, ateneos, bibliotecas, periódicos y agrupaciones dieron vida al multifacético 

movimiento anarquista que se desplegó en Montevideo durante la primera mitad del 

siglo XX. Con intenciones de afincarse en el mundo del   

trabajo y los asalariados, los libertarios pusieron en práctica iniciativas que buscaron 

organizar el tiempo que disponían aquellos y canalizar sus   

energías en un sentido iluminista y transformador de la injusta sociedad. 

Mientras las clases populares y trabajadoras tenían sus propias expresiones, ideas, 

consumo y comportamientos en sus momentos de no trabajo, lós anarquistas 

reflexionaron críticamente sobre gran parte de los mismos en las   

primeras décadas del siglo XX. Al mismo tiempo, guiados por sus ideas de educación e 

“iluminación”, sano esparcimiento, higienismo, cuidado y fortalecimiento del cuerpo, 

propusieron diversas formas culturales,   

deportivas y recreativas alternativas, que lograron alcanzar a ciertos sectores de la 

sociedad montevideana. 

 

En esas tres décadas, los anarquistas fueron modificando algunas de SUS 

interpretaciones así como las mismas propuestas alternativas. Esta ponencia pretender 

mostrar parte de ese itinerario y pensar en las causas de tales   

modificaciones. Además de factores y condiciones económicas y  socio-culturales y los 

debates ideológicos internos y externos, asomaba con fuerza en los grupos libertarios la 

presencia de la nueva clase trabajadora   

desde fines de los años treinta y de los cuarenta, con sus nuevas prácticas y 

comportamientos. Ello ocurría luego de un proceso largo y zigzagueante en   

que lograron sentar las bases para conformar un movimiento libertario más potente y 

“específico”, que se concretó en 1956 con la Federación Anarquista Uruguaya. Además 

de la prensa ácrata y gremial se usará como   

fuentes “memorias”, textos sobre anarquistas y de anarquistas, y entrevistas orales a 

militantes. 

 

Lutas econômicas e anarquismo: estratégias e   

concepções anarquistas no Brasil das duas primeiras décadas do século XX. 



Tiago Bernardon de Oliveira 

 

A relativa notoriedade que o anarquismo conseguiu atingir no Brasil do início do século 

XX deveu-se, fundamentalmente, aos vínculos que seus   

militantes conseguiram exercer junto ao movimento operário das regiões centro-sul do 

país. A opção pela tática da defesa da neutralidade política e religiosa das entidades 

sindicais, propalada pelo modelo do sindicalismo revolucionário forjado, inicialmente, 

pela Confederação Geral do Trabalho francesa, conferiu às lutas eminentemente 

econômicas a função estratégica de exercício pedagógico da classe trabalhadora com 

vistas à constituição de práticas efetivamente revolucionárias. Embora no Brasil, ao 

contrário da Argentina, por exemplo, o movimento anarquista não tenha sofrido, até 

1921, cisões internas significativas em torno das apostas do sindicalismo como método 

de ação condizente com os fins almejados, eram   

costumeiras as críticas publicizadas sobre os limites da ação sindical.  

Isso porque, dentre outros fatores, compreendiam que a luta no terreno  econômico 

levava apenas a conquistas residuais, satisfazendo reivindicações imediatistas, fazendo 

emergir uma aristocracia operária e  ocultando a dimensão mais geral de uma luta mais 

ampla pela transformação histórica. Seria preciso promover outros meios, segundo os 

quais os trabalhadores pudessem melhor desenvolver práticas e ideias que 

fossem disseminadas para a destruição da ordem vigente e constituição de 

uma sociedade ácrata. Além disso, diziam, o futuro não deveria pertencer a   

esta ou àquela classe, mas a toda a humanidade. E a luta pela instauração da anarquia, 

portanto, não deveria se restringir apenas ao combate contra o capitalismo. 

 

De todo o modo, apesar da multiplicidade de concepções e da falta de um teórico com 

uma produção intelectual mais sistematizada, está presente entre os anarquistas a ideia 

de que caberia aos trabalhadores a primazia da   

transformação social. Porém, faziam questão de ressaltar, em nome da pureza de suas 

posições, não do modo como concebiam os marxistas, em  projetar um período histórico 

chamado de ditadura do proletariado. 

A partir da análise de textos difundidos através da imprensa anarquista do  Brasil, a 

presente comunicação pretende analisar as concepções do  movimento anarquista 



brasileiro sobre a função desempenhada pelas   

estruturas e conjunturas econômicas no que toca ao estímulo ou  arrefecimento de 

movimentos que tivessem alguma orientação libertária, além dos debates acerca da 

maneira como elas influíam nas ações que   

desempenhavam junto ao movimento operário. 

 

A Sociedade Union Industrielle: uma associação de   

socialistas no Brasil em 1841 

Ivone Gallo 

 

Esta comunicação trata de uma associação de classe nascida em Paris, e  dos 

contratempos vividos por seus associados - operários, agricultores e  intelectuais 

militantes do movimento fourierista e sansimoneano-, durante sua   

permanência no Brasil. Da Sociedade Union Industrielle foi possível conhecer as Atas 

da sua constituição e seus Regulamentos Gerais, publicados pelos associados em 1841, 

precedidos por um Manifesto que esclarecem sobre as   

expectativas de classe do momento. Além da análise dos estatutos a nossa proposta é a 

de investigar o lado prático da experiência da associação de tipo societário, tal como de 

fato ocorreu no Brasil. 

 

O maximalismo como problema: interpretações e   

debates no movimento operário brasileiro em torno de um novo tipo de  revolução. 

Frederico Duarte Bartz 

 

Na apresentação deste trabalho, pretendo discutir como se desenvolveu o  debate em 

torno do maximalismo, termo que aparece na imprensa operária brasileira a partir do 

início da Revolução Russa, em 1917, tendo uma   

presença constante nestes mesmos meios de comunicação até os primeiros anos da 

década de 1920. O maximalismo seria a tradução portuguesa do termo bolchevismo; 



não acredito, no entanto, que a proliferação deste termo e o   

debate em torno dele se esgote no registro de uma tradução mal concebida. 

O  surgimento do maximalismo permitiu o debate em torno de um novo tipo de   

Revolução Social e o desenvolvimento de interpretações particulares por parte de 

militantes anarquistas e sindicalistas revolucionários a partir das   

informações que vinham da Europa. Por esta razão pretendo, através do mapeamento 

dos debates em torno do maximalismo nos principais centros de mobilização do país 

(Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Porto Alegre),   

entre os anos de 1917 (quando se inicia a Revolução Russa) até o ano de 1920 (quando 

começam as divergências entre militantes fiéis ao anarquismo e aqueles que aderiram 

aos novos parâmetros comunistas), analisar como as   

discussões em torno deste conceito refletiram mudanças nas concepções destes 

militantes e quanto interferiram na constituição de projetos que visavam tornar vitoriosa 

a Revolução Social no Brasil. 


