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Muitos votantes e poucos eleitores: a difícil   

conquista da cidadania operária no Brasil Império (Salvador, 1850-1881). 

Aldrin Armstrong Silva Castellucci 

 

A comunicação apresenta os resultados de uma pesquisa acerca do  envolvimento da 

classe operária com as eleições no Brasil Império. Partimos do pressuposto de que a 

aquisição de direitos políticos é um   

passo decisivo para a conquista da cidadania. Nesse sentido, nossa investigação 

examina as várias formas de inserção dos trabalhadores nos pleitos do século XIX, isto 

é, como votantes, eleitores e candidatos. Em   

todos os casos, o foco está dirigido para a análise do papel e do peso do voto operário 

no processo eleitoral. A delimitação espacial recaiu sobre a   

cidade do Salvador, que na segunda metade dos oitocentos estava dividida em dezoito 

freguesias, onze urbanas e sete suburbanas. O marco temporal inicial,   

portanto, é o ano de 1850. Delimitamos o final do estudo em 1881, momento em que foi 

aprovada a Lei Saraiva, por meio da qual foram feitas profundas alterações no sistema 

político e eleitoral do país. Entre as principais   

fontes utilizadas, destacamos as listas eleitorais guardadas no Arquivo Público do 

Estado da Bahia (APEB) e no Arquivo Histórico de Salvador (AHS-FGM), o censo de 

1872 e a imprensa periódica. 

 

Experiencias políticas de los trabajadores tucumanos   

en los años de entreguerras. 

María Ullivarri 

 

El objetivo de este trabajo es analizar la cultura política de los trabajadores de la norteña 

provincia de Tucumán durante los años de entreguerras y sus vínculos con la política 

provincial, nacional e internacional. Para ello se hará especial hincapié en las prácticas   

políticas, en los diferentes contextos donde la política se configuró, en la  constitución 

de espacios de sociabilidad capaces de promover agrupamientos al interior de la clase y 



también hacia el exterior y en la influencia de los discursos del movimiento obrero 

internacional. Partimos de  

suponer que durante las décadas de 1920 y 1930, los trabajadores tucumanos hicieron 

esfuerzos por deslegitimar el discurso hegemónico que pretendía   

construir su “imaginación política". Estos esfuerzos cubrieron un amplio matiz de 

acciones y discursos, desde aquellos vinculados a las tradicionales  

prácticas de clase, pasando por aquellos que hacían causa común con las políticas 

obreras internacionales, hasta la búsqueda de alianzas extraobreras y discursos 

tendientes a lograr un lugar preponderante en el   

sistema político del país. Estas prácticas obreras, nutridas de su propia experiencia y de 

la participación en un conjunto más vasto de consignas   

obreras internacionales, consolidaron una disputa de relaciones de fuerza y  de sentidos 

que fue constitutiva de la dinámica política de la provincia   

conformada por gobiernos con marcados discursos pro obreros. En un 

periodo caracterizado por la democratización del proceso político 

argentino, entendemos que los trabajadores y subalternos en general, a través de sus   

prácticas, ofrecieron a la democracia en construcción formas y valores propios. 

 

Artífices baianos em um momento de crise e o   

mutualismo em debate (1852). 

Maria das Graças de Andrade Leal 

 

Os acervos documentais existentes em arquivos de sociedades mutuárias 

de trabalhadores, fundadas ao longo do período monárquico brasileiro, são  fontes raras 

e preciosas para o desenvolvimento de estudos sobre a história  

social e cultural do trabalho e o mutualismo em particular. Na Bahia, das poucas 

sociedades mutuárias existentes e em funcionamento, a Sociedade Montepio dos 

Artífices, fundada a 16 de Dezembro de 1832, possui um   

importante conjunto de documentos escritos que refletem os processos de organização 

interna de artífices, ao inaugurarem, de forma pioneira, uma   

associação de auxílio-mútuo no pós-independência, e de articulações externas com as 

autoridades constituídas, a partir das quais estabeleceram e   



consolidaram relações políticas e sociais durante a monarquia. Neste  estudo, serão 

analisadas as atas das sessões realizadas em um momento de   

crise política interna, no ano de 1852, com os objetivos de revelar os embates entre 

forças políticas tradicionais e emergentes no seio societário e as formas de articulação 

com os poderes intelectuais e   

político-policiais envolvidos nos episódios que se sucederam. Por se constituírem em 

referência documentada e fonte que retrataram, ou ainda   

interpretaram, um importante acontecimento vinculado ao nascente 

movimento mutualista, as referidas atas compõem uma escrita autoral por nelas 

estarem   

registradas posições, estratégias, atitudes daqueles que protagonizaram  ações e 

reflexões sobre os destinos de cada um em um contexto de   

transformações que atingiram o império brasileiro no seu ideário liberal,cujos 

desdobramentos movimentaram o mundo do trabalho nas suas diversas   

dimensões. São “vozes” inscritas por trabalhadores que vivenciaram um complexo 

momento de disputa pelo lugar da cidadania no processo de arrumação das forças 

sociais que se desenharam a partir dos anos de 1850,   

cujo marco político-econômico esteve associado à extinção do tráfico de escravos, o que 

teria movimentado os grupos rivais a debaterem sobre a re-formulação das práticas 

associativas de tradição corporativa. 

 

Ofícios navais: trabalho e proteção social na   

formação do mutualismo no Rio de Janeiro (segunda metade do século XIX). 

David P. Lacerda 

 

A organização de associações de ajuda mútua marcou a experiência de artesãos e 

operários especializados ao longo do século XIX, impulsionando a dinâmica associativa 

da classe trabalhadora em escala global. No Brasil, a  

tradição historiográfica que relegou o mutualismo à condição de  expressão prematura 

da consciência dos trabalhadores tem sido questionada   

pela produção acadêmica recente, que, na última década, alcançou sólidos avanços 

empíricos e teórico-metodológicos na abordagem do fenômeno. De tal modo, o objetivo 



desta comunicação é discutir como os   

ofícios da construção e reparação naval do Rio de Janeiro articularam valores 

pertencentes ao trabalho e à proteção social na organização de  suas mutuais. Além de 

sedimentar um vocabulário que fortaleceu as   

solidariedades horizontais e contribuiu para emergência de uma identidade de classe, 

essa combinação possibilitou às sociedades mobilizarem estratégias para enfrentar as 

formas de dominação fixadas pela “lei dos   

entraves” (1860-1882), dispositivo que orientou a atuação dos  conselheiros de Estado 

nesse processo. 

 

José Ingenieros e os socialistas brasileiros na   

virada do século XIX. 

Claudio H. M. Batalha 

 

José Ingenieros (1877-1925), ainda estudante de medicina exerceu um 

papel fundamental entre os socialistas brasileiros entre a segunda metade dos anos   

1890 e os primeiros anos do século seguinte, por meio de uma intensa correspondência 

e do envio de textos de diversos autores. Ingenieros ajudou a difundir as concepções do 

socialistas francês Benoît Malon e introduziu o socialismo positivista de Enrico Ferri 

entre seus correspondentes. Esta comunicação tem por fim discutir a natureza dessa 

relação e tratar dos   

encontros e desencontros das concepções de Ingenieros com aquelas de 

seus correspondentes, em sua maioria operários que editavam jornais de orientação 

socialista em diferentes cidades brasileiras. Trata-se de um exercício de história cruzada 

entre Brasil e Argentina. 


