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[...] nem toda política envolve confronto. Algumas vezes pessoas 

trabalham consensualmente, outras vezes reúnem-se para celebrar 

memórias compartilhadas e frequentemente institucionalizam suas 

atividades políticas. O confronto político tem início quando, de forma 

coletiva, as pessoas fazem reivindicações a outras, cujos interesses 

seriam afetados se elas fossem atendidas. As reivindicações vão 

desde súplicas humildes até ataques brutais, passando por petições, 

reivindicações através de palavras de ordem e manifestos 

revolucionários. O confronto, portanto, depende da mobilização, da 

criação de meios e de capacidades para a interação coletiva (ADAM; 

TILLY; TORROW, 2009, p.11-12). 
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RESUMO 

Este trabalho se pautou na investigação, com base em uma abordagem institucional, 

das práticas de luta e reivindicações adotadas pela classe trabalhadora 

belorizontina, no contexto de construção da nova capital mineira (1893-1930), que 

tinham por intuito conseguir consolidar os direitos trabalhistas ou mesmo lutar por 

melhores condições de trabalho e vida. O objetivo geral foi o de tentar realizar uma 

análise sócio histórica do movimento operário belorizontino no início do século XX. 

As questões que nortearam a pesquisa foram: a) qual era a natureza das 

organizações trabalhistas, se meros recursos instrumentais de luta de interesses ou 

se já funcionavam como instituições sociais e b) como elas procuraram resolver o 

problema da ação coletiva entre os trabalhadores belorizontinos? Para tanto, foram 

analisadas as associações classistas Associação Beneficente Tipográfica, Liga 

Operária (1900), Centro Operário (1903), a Confederação Auxiliadora do Estado de 

Minas Gerais (1905), Centro Confederativo do Estado de Minas Gerais (1907), 

Federação do Trabalho do Estado de Minas Gerais (1909) e Confederação Católica 

do Trabalho (1919). Verificou-se que o modelo institucional das associações 

proporcionou métodos pelos quais as ações dos trabalhadores se tornaram quase 

que padronizadas, seguindo caminhos que deram a eles a possibilidade de resolver 

o problema da ação coletiva.  

 

Palavras-Chave: Belo Horizonte. Associações classistas. Reformismo. Instituições 

sociais. Trabalhadores.   
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Abstract  

The present study was guided by the research, based in institutional approach, of the 

practices of militance and the demands adopted by the working class from Belo 

Horizonte, in the context of the building of the new capital city of Minas Gerais (1893-

1930), that were intended to consolidate the labour rights or even to militate for better 

work and life conditions. The general aim was to provide a Sociohistorical analysis of 

the labour movement of Belo Horizonte in the beginning of the twentieth century. The 

issues that guide this research were: a) what was the nature of the labouring 

organizations, if they were simple negotiation tools to serve to conflicts of interests or 

if they had already worked as social institutions and b) how they managed to solve 

the problem related to the collective action among the workers from Belo Horizonte? 

For this purpose, the following class associations were analysed: Associação 

Beneficente Tipográfica, Liga Operária (1900), Centro Operário (1903), 

Confederação Auxiliadora do Estado de Minas Gerais (1905), Centro Confederativo 

do Estado de Minas Gerais (1907), Federação do Trabalho do Estado de Minas 

Gerais (1909) and Confederação Católica do Trabalho (1919). It was observed that 

the institutional model of the associations have provided ways by which the actions of 

the workers have become almost standardized, following ways that enable them to 

solve the problem of the collective actions. 

 

Keywords:  Belo Horizonte. Class Associations. Reformism. Social Institutions. 

Workers. 
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INTRODUÇÃO 
 

Guiados pelas possibilidades de mudança social e melhores condições de 

trabalho, os trabalhadores da cidade de Belo Horizonte, no início do século XX, se 

nutriram de esperanças para lutar pela consolidação de seus interesses. Tendo à 

frente as associações classistas às quais eram filiados, os trabalhadores se 

lançaram rumo a um projeto de mudança e seguiram em busca da materialização 

dos seus ideais.  

Diante da expressividade do fenômeno associativo entre os trabalhadores 

de Belo Horizonte, nossa pesquisa terá como objeto central refletir, com base na 

abordagem institucional, sobre as práticas de luta e reivindicações adotadas pela 

classe trabalhadora belorizontina, no contexto da construção da cidade, nova sede 

da capital mineira. Pensando as associações trabalhistas de Belo Horizonte 

formadas no início do século XX como organizações com algum grau de 

institucionalização, o presente trabalho tem como intuito analisar o problema da ação 

coletiva e sua possível resolução: como as associações trabalhistas conseguiram 

agir em prol dos interesses de um determinado grupo? Qual era a natureza das 

organizações trabalhistas, se meros recursos instrumentais de luta de interesses ou 

se já funcionavam como instituições sociais? Como elas procuraram resolver o 

problema da ação coletiva entre os trabalhadores belorizontinos? Para ilustrar estas 

questões analisaremos as ações das entidades Associação Beneficente Tipográfica, 

Liga Operária, Centro Operário, Confederação Auxiliadora do Estado de Minas 

Gerais, Centro Confederativo do Estado de Minas Gerais, Federação do Trabalho do 

Estado de Minas Gerais e Confederação Católica do Trabalho.  

Buscamos, por meio desta pesquisa, tentar entender como os 

trabalhadores de Belo Horizonte se associavam e militavam em busca de melhores 

condições de trabalho e vida. A partir da apreciação deste núcleo de pensamento, 

constatamos que as instituições podem deixar todos em melhor situação, ao tentar 

resolver o problema da ação coletiva. Neste sentido, a hipótese geral fica a cargo de 

pensarmos as associações trabalhistas como possíveis instituições que ofereceram 

benefícios especiais aos seus membros, ao mesmo tempo em que os estimularam a 

interagir com outros segmentos de trabalhadores em busca de ganhos coletivos de 

caráter mais geral. 

A institucionalidade das associações trabalhistas estudadas nesta 
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pesquisa está associada à capacidade delas em, de um lado, criar e manter 

recursos sociais entre os membros, e de outro, facilitar a organização da ação 

coletiva. Para tanto, se faz necessário pensar a ordem social a partir da emergência 

das expectativas recíprocas dos atores sociais igualmente socializados, que 

 

[...] resultam da interpenetração dos sistemas de cultura, social e de 
personalidade. A cultura organiza os componentes normativos e 
simbólicos da ação, institucionalizados no sistema social em 
coletividade e papéis (coleção de normas) e internalizados na 
personalidade individual. [...] Instituições exercem mediação entre o 
mundo ideativo dos valores e a vida prática e cotidiana dos 
organismos comportamentais (PAIXÃO, 1997, p.88). 

 
Portanto, a referência central de análise nesta pesquisa foi pautada no 

ambiente social a partir do qual as necessidades das organizações/associações 

institucionalizadas se moldam e, neste processo, integram seus participantes 

individuais a comunidades mais amplas.  

O contexto no qual se constituiu este trabalho está  relacionado ao final 

do século XIX e as primeiras décadas do século XX (de 1893 a 1930), quando uma 

parte da sociedade brasileira, a classe trabalhadora especificamente, procurou 

ganhar força e voz na vida institucional do país (GOMES, 2005, p. 299). Assim, 

houve a tentativa de pensar a classe trabalhadora belorizontina como um fenômeno 

histórico ligado à vida política do estado mineiro. 

Uma das práticas que nortearam o movimento trabalhista em Belo 

Horizonte foi o reformismo, e para entender sua influência junto aos trabalhadores 

belorizontinos se fez indispensável um estudo mais aprofundado sobre a construção 

da cidade de Belo Horizonte para, desta forma, identificarmos, por meio das 

condições socioeconômicas da cidade em formação, os elementos que propiciaram 

a estruturação e constituição do proletário enquanto classes. 

Belo Horizonte apresentou certo grau de especificidade em sua formação, 

se comparada à constituição das outras capitais do país. Construída com o ideal de 

ser uma metrópole republicana, a referida cidade representou o que de mais 

moderno existia para o período. Ao romper com a antiga ordem política – monarquia 

– a capital mineira teria a missão de simbolizar a “ordem e o progresso” da nascente 

República.  

Concomitantemente, Belo Horizonte foi construída através da intervenção 

estatal, planejada nos modelos urbanísticos inspirados nas construções dos centros 
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urbanos de Washington e Paris. No plano das ideias, os engenheiros-chefes 

responsáveis pela edificação da cidade, se basearam, sobretudo nas matizes 

filosóficas do positivismo e do racionalismo, assentando-se ainda, em ideias 

sanitaristas que, consequentemente, proporcionaram um espaço modelar, 

disciplinado, de ordem social.  

Desta forma, para pensar a formação das classes trabalhadoras na nova 

capital mineira, foi importante reconstituir a construção deste espaço onde as 

disputas políticas pelo acesso à cidade, melhores condições de vida e trabalho 

tornaram-se pano de fundo da constituição dos trabalhadores belorizontinos 

enquanto classe.  

Porém, cabe ressaltar que no interior do movimento operário do contexto 

da Primeira República houve uma multiplicidade de práticas e estratégias sindicais 

coexistindo; uma pluralidade de expressões estava ali presente, como o anarquismo, 

o positivismo, o cooperativismo, o mutualismo, a corrente católica, o sindicalismo de 

ação direta e o reformista, este também conhecido como “amarelo” (BATALHA, 

2000). 

Ainda de acordo com Batalha (1990, p. 124), o ideal reformista1 era uma 

prática que tinha nas associações operárias sua principal força. Na década de 1910, 

o reformismo também assumiu formas que foram desde as associações mutuais até 

a possível formação de partidos operários dispostos a mudar o sistema. 

Quanto às hipóteses, estas consistem em pensar as associações com 

algum grau de institucionalização, procurando concretizar os métodos de ações, por 

meio de questionamentos perante o poder público, que se caracterizavam pelo envio 

frequente de petições ao governo ou mesmo no apelo visionado nos noticiários de 

imprensa.  

No que se refere à metodologia da pesquisa, primeiramente foram 

delineadas as obras bibliográficas relacionadas ao estudo teórico foco desta 

                                            

1
 O termo reformista refere-se ao movimento operário que buscava mudar aspectos sociais definidos 

sem romper com ordem social e econômica, e visava conquistar melhorias nas condições de vida dos 
trabalhadores. No que concerne ao reformismo, ou “sindicalismo amarelo”, Cláudio Batalha (1990, 
p.120) o analisa não apenas como uma corrente política una, mas de práticas mistas que poderiam ir 
“[...] desde o socialismo reformista ao mais estreito tradeunionismo, passando por correntes que se 
arvoram republicanas, sociais ou cooperativistas”. 
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pesquisa. A mesma foi guiada por temas ligados aos estudos que envolvem o 

contexto sobre classe social, movimentos trabalhistas, modelos institucionais, 

analise de estudos relacionados às teorias sobre sociologia histórica e, claro, obras 

que abordam a construção do espaço socioeconômico da cidade de Belo Horizonte.  

Concomitantemente, foram analisadas as fontes primárias. A análise 

recaiu no estudo dos periódicos produzidos pelas associações classistas. sendo 

eles: O Operário (Liga Operária – 1900), O Operário (Centro Operário – 1903), O 

Labor (Confederação Auxiliadora do Estado de Minas Gerais – 1905), O Confederal 

(Centro Confederativo do Estado de Minas Gerais – 1907) e O Operário 

(Confederação Católica do Trabalho - 1919/1920). Todos estes pertencem à 

documentação da Coleção Linhares, disponível na Biblioteca Central da 

Universidade Federal de Minas Gerais, sendo possível encontrar alguns números na 

Hemeroteca do Estado de Minas Gerais.  

A partir daí, procedemos à identificação de todas as associações acima 

relacionadas de acordo com o seguinte modelo: 

a) identificação 

 - data de criação da associação 

 - data de alteração dos estatutos 

 - localização (cidade, bairro/freguesia, número); 

 - tipo (beneficente, mutual, de classe, étnica, regional, etc.); 

b) perfil da associação 

 - atas (se possui) 

 - relação de associados (se possui) 

 - número de associados relacionados 

 - estatutos (se possui) 

 - parecer de autoridades autorizando as reuniões (se possui) 

 - parecer dos conselheiros (se possui) 

 - outros documentos; 

c) sobre a associação 

 - objetivos / ideologia 

 - perfil dos associados 

 - se prevê a participação de associadas do sexo feminino 

 - condições para o usufruto dos benefícios 

 - montante da contribuição 
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 - tipo de benefícios para os associados 

 - restrições ao desfrute dos benefícios para os associados. 

 

 A partir do levantamento feito com o modelo de ficha acima 

apresentado, classificamos as associações de acordo com seu perfil, objetivos e 

segmento social que agrupavam.  

É inegável o valor da imprensa para os estudos das ciências humanas. 

Neste aspecto, cabe ressaltar que, se apropriando dos termos de Maria N. Ferreira 

em A imprensa operária no Brasil (1978), também nos identificamos com a ideia de 

que a utilização dos jornais operários, nossa principal fonte de documentação, 

mostrou-se altamente eficiente, pois “[...] ao seguir as pegadas deixadas pelos 

militantes operários, ao reler seus chamamentos e manifestos, apareceram às 

razões dos progressos que marcaram as etapas do movimento dos trabalhadores” 

(p. 13). Para complementar a investigação, consultamos também os jornais, 

panfletos e almanaques que circulavam na cidade no mesmo período. Entre os 

periódicos, foram consultadas informações sobre as associações, ampliando, assim, 

a nossa análise.  

Outros documentos também foram estudados, visando complementar 

este trabalho, sendo eles: revistas comemorativas das entidades, especificamente a 

da Associação Beneficente Tipográfica de Belo Horizonte, arquivadas no Museu 

histórico Abílio Barreto (MhAB), como parte da coleção associações (1898 – 1946) 

do inventário geral do arquivo privado do Abílio Barreto; uma representação 

encaminhada à Câmara dos Deputados Estaduais de Minas Gerais, em nome da 

Federação do Trabalho do Estado de Minas Gerais, pertencente à documentação 

relacionada ao dossiê da família Donati, sob a guarda do Arquivo Público Mineiro 

(APM); por fim, os Anais do Conselho Deliberativo da capital, documentos estes 

produzidos pelo poder público da cidade de Belo Horizonte e disponíveis no Arquivo 

Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH). 

Nesta pesquisa, a fonte nuclear foi, de fato, os periódicos das 

associações especificadas neste trabalho. Logo, é importante destacar o papel da 

imprensa operária, que neste período buscava no jornalismo escrito um meio de 

agregar interesses, difundir ideais e defender perspectivas próprias da classe. Desta 

forma, os jornais das associações se constituíram em instrumentos essenciais de 

politização e arregimentação da classe trabalhadora, sendo importantes para 
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analisar os discursos e práticas adotados pelos operários e, acima de tudo, pelas 

associações classistas em questão.  

Assim, um estudo do clássico Itinerários da imprensa de Belo Horizonte 

(1995) de Joaquim Nabuco Linhares foi necessário, pois a obra nos possibilitou 

identificar as lideranças classistas e os responsáveis pela editoração dos periódicos, 

além de trazer outras informações pertinentes, como a natureza, o formato, a 

propriedade, a periodicidade e o tempo de duração dos periódicos.  

Ainda dentro deste tópico, é válido destacar as dificuldades que um 

pesquisador encontra ao estudar as classes subalternas, neste caso, os 

trabalhadores do início do século XX. Segundo Hobsbawm (1987), pesquisas desta 

natureza precisam ser constituídas, na maioria das vezes, por fragmentos, ou 

mesmo serem analisadas a partir apenas de fontes documentais jornalísticas. Tal 

visão acaba por ser panorâmica, pois só raramente vislumbram-se as bases 

militantes. Mesmo tentando preocupar-se mais com os membros das entidades do 

que com as lideranças, isto se torna um problema. Não é fácil ajustar, dentro do 

quadro da história social operária, o que realmente significava ser um pedreiro, um 

alfaiate ou mesmo um tipógrafo; como pensavam, agiam ou sentiam na cidade de 

Belo Horizonte ou mesmo de São Paulo (por exemplo) no início do século XX.   

Quanto à apresentação deste trabalho, a pesquisa foi dividida em três 

capítulos. O primeiro traz uma abordagem sobre a metodologia empregada dentro 

da sociologia histórica, onde apresentamos algumas características desta disciplina 

e algumas de suas vertentes. Para operacionalizar as ideias teóricas exploradas 

sobre a sociologia histórica, analisamos alguns trabalhos e métodos de dois 

pesquisadores - Reinhard Bendix e Charles Tilly2- cuja metodologia, sob o ponto de 

vista da sociologia histórica, pode ser caracterizado como método interpretativo e 

                                            

2
 Charles Tilly (TILLY, Charles. Conflitto Sociale. In: Treccani: enciclopedia delle scienze sociali 

stampa. (1992) Disponível em: http://www.treccani.it/enciclopedia/conflitto-sociale_(Enciclopedia-
delle-scienze-sociali). Acesso em: 01/03/2015.;TILLY, Charles; McADAM, Doug; TORROW, Sidney. 
Para mapear o confronto político. In: Revista Lua Nova, 2009, nº 76. p.11-48.;____________; 
CASTAÑEDA, Ernesto. Contentiouns conversation. In: Social Research. New York: Fall vol. 65, nº 3 
p.491. 1988.; BENDIX, Reinhard.  Bureaucracy and the Problem of Power). Reinhard Bendix 
(Reinhard Bendix. In: Administration Review, vol. 5, nº. 3. p. 194-209. 1945.; ________________. 
Trabajo y autoridade en la industria: las ideologías de la dirección en el curso de la industrialización. 
Buenos Aires: Eudeba. 1966. Cap. II: Ideologías empresarias en la primeira fase de la 
industrialización: el caso de Inglaterra. p.23-122).  
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que muito tem a contribuir com questões relacionadas ao tema dos movimentos 

sociais, em especial ao movimento dos trabalhadores. 

Ainda dentro do primeiro capítulo, resenhamos alguns trabalhos de 

determinados nomes3, tanto no âmbito da história quanto da sociologia, a fim de 

entendermos os fundamentos e teorias relacionados aos termos classe social e 

comunidade. Perpassamos por nomes que vão desde os clássicos da sociologia até 

chegarmos a autores contemporâneos para assim formamos um quadro analítico em 

torno destes conceitos e, portanto, entendê-los e enquadrá-los dentro do que 

propomos para esta pesquisa.  

No segundo capítulo, tratamos de analisar o contexto do surgimento da 

                                            

3
 Ângela de Castro Gomes (GOMES, Ângela de Castro.  A invenção do trabalhismo.  3.ed. Rio de 

Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2005. Primeira parte: A hora e a vez dos trabalhadores). Anthony 
Giddens (GIDDENS, Anthony. A estrutura de classes das sociedades avançadas. Rio de Janeiro: 
Zahar editores. 1975). Cláudio Batalha (BATALHA, Cláudio H. M. Uma outra consciência de classe? 
O sindicalismo reformista na primeira república . In: Ciências sociais hoje, 1990. São Paulo: Vértice, 
Editora dos Tribunais, p. 117-127,1990.; _______________ O movimento operário na Primeira 
República. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000.; 

________________________________
. A difusão do 

marxismo e os socialistas brasileiros na virada do século XIX.  In: MORAES, João Quartim (Org.).  
História do marxismo no Brasil: os influxos teóricos.  Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1995. v.2, 
p.11-44.; ___________________. Identidade da classe operária no Brasil (1880-1920): atipicidade ou 
legitimidade?. In: Revista Brasileira de História. vol.12, n.23/24. p.111-124. Set.1991/ago. 1992.; 
___________________. Relançando o debate sobre o mutualismo no Brasil: as relações entre 
corporações, irmandades, sociedades mutualistas de trabalhadores e sindicatos à luz da produção 
recente. In: Revista Mundos do Trabalho, 2010. vol. 2, n. 4, agosto-dezembro, p. 12-22 Disponível em 
<http://www.ifch.unicamp.br/mundosdotrabalho/revista.htm > acesso em 15/04/2011). Eliane Dutra 
(DUTRA, Eliana de Freitas. Caminhos operários nas Minas Gerais: um estudo das práticas operárias 
em Juiz de Fora e Belo Horizonte na 1º República. São Paulo: HUCITEC, 1988). Eric Hobsbawm 
(HOBSBAWM, Eric J. Mundos do trabalho: novos estudos sobre a história operária. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1987). E.P.Thompson (THOMPSON,  Edward Palmer. A formação da classe operária 
inglesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. Vol. I, II III). Karl Marx (MARX, Karl. Crítica à 
economia política. In:_________. Contribuição para a crítica da economia política. Lisboa: Estampa, 
1973. ; ___________; ENGELS, Friedrich. O manifesto do partido comunista. 13. ed. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1998. ;__________. Infraestrutura e superestrutura. In: IANNI, Octávio. Karl Marx: 
sociologia. São Paulo: Ática, 1979. p. 82-96 (Grandes cientistas sociais). Maria Auxiliadora Faria e 
Yonne de Souza Grossi (FARIA, Maria Auxiliadora; GROSSI, Yonne de Souza.  A classe operária de 
Belo Horizonte: 1897-1929.  SEMINÁRIO DE ESTUDOS MINEIROS: a República Velha em Minas, V, 
1977, Belo Horizonte. V Seminário de estudos mineiros: a República Velha em Minas. Belo Horizonte: 
UFMG/PROED, 1982. p.165-199). Michel Len Ven (LE VEN, Michel.  As classes sociais e o poder 
político na formação espacial de Belo Horizonte (1893-1914).  1977.167 f.  Dissertação (Mestrado em 
Ciência Política) -  Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas, Belo Horizonte, 1977.; _____________; NEVES, Magda de Almeida.  Belo Horizonte: 
trabalho e sindicato, cidade e cidadania (1897-1990).  In: DULCI, Otávio Soares; NEVES, Magda de 
Almeida (Org.).  Belo Horizonte: poder, política e movimentos sociais.  Belo Horizonte: C/ Arte, 1996. 
75-106). Max Weber (WEBER, Max. Classe, estamento, partido. In: GERTH, H.H; MILLS, C. Wright. 
Max Weber: ensaios de sociologia. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1963. p.211-228. ;____________. 
Economia y Sociedad, Vol II, cap. IX, seção IX itens 1 e 2 e 3. México: Fondo de cultura, 1984.; 
_____________. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Pioneira/UNB, 1981).   

http://www.ifch.unicamp.br/mundosdotrabalho/revista.htm
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cidade de Belo Horizonte. Começamos apresentando algumas considerações sobre 

o processo de transferência da capital mineira para uma das cinco localidades 

escolhidas pelo Conselho Deliberativo do Estado, a saber: Paraúna, Várzea do 

Marçal, Barbacena, Juiz de Fora e Belo Horizonte, sendo esta última escolhida 

(depois de vários estudos e análises) como nova sede do governo estadual.  

Abordamos, ainda, a formação urbana e espacial de Belo Horizonte, 

retratando o modelo urbanístico — símbolo dos ideais de progresso e ciência — em 

voga nas cidades estrangeiras do século XIX (principalmente Paris e Washington), 

que influenciaram o engenheiro-chefe da Comissão Construtora da Nova Capital 

(CCNC), Aarão Reis. Além disso, comparamos, em muitos momentos, a construção 

da cidade de Belo Horizonte com o projeto de urbanização das cidades de Londres, 

São Paulo e Rio de Janeiro, a fim de identificar a singularidade existente no projeto 

urbanístico da nova capital mineira. Analisamos a estrutura econômica da cidade, 

desde a sua fundação, registrando a industrialização da nascente capital e a 

distribuição dos trabalhadores dentro das várias atividades econômicas deste 

espaço em construção.  

No terceiro capítulo, a ênfase da análise se pautou no estudo de algumas 

associações trabalhistas. Entre elas, analisamos, primeiramente, as ações da 

Associação Beneficente Tipográfica, que possuía características de uma sociedade 

mutual. As sociedades mutuais tinham por objetivo a cobrança de mensalidades de 

seus sócios, a fim de propiciar aos membros alguns auxílios, como os relacionados à 

doença, invalidez, funeral, desemprego e, principalmente, zelar pelos interesses 

classistas. Além disso, agiam em prol dos direitos trabalhistas, empenhando ações 

de cunho político-sindical, procurando dialogar com o poder público da capital no 

que se referia a concessões e subvenções por parte do Estado a estas entidades.  

Ao mesmo tempo, outras associações classistas foram fundadas em Belo 

Horizonte. Especificamente, foram abordadas as ações e práticas discursivas da 

Liga Operária, do Centro Operário, da Confederação Auxiliadora do Estado de Minas 

Gerais, do Centro Confederativo do Estado de Minas Gerais, da Federação do 

Trabalho do Estado de Minas Gerais e da Confederação Católica do Trabalho. 

Partimos do pressuposto que estas associações, mesmo tendo algumas 

características próprias, tinham, de uma forma geral, práticas e ações que visavam 

defender os interesses trabalhistas e conquistar os direitos dos operários 

belorizontinos, por meio de atuações político/partidárias e da formação de sindicatos, 
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adotando um discurso reformista, porém envolto de multiplicidade de ideias — no 

caso específico da Confederação Católica do Trabalho, um discurso socialista 

cristão. 

 Além disto, a ação grevista também se fez presente nas práticas 

reformistas adotadas pelas associações classistas de Belo Horizonte (configurando 

a multiplicidade de ideias que giravam em torno dos movimentos trabalhistas da 

Primeira República no Brasil). Em maio de 1912, a capital mineira assistiu a uma 

greve que durou nove dias, onde os trabalhadores tiveram parte dos direitos 

reivindicados alcançados (entre eles a diminuição da jornada de trabalho de nove 

para oito horas diárias). Dentro desta perspectiva, concordamos com Claudio 

Batalha (2000) quando ele sugere que o movimento trabalhista de então tinha: 

[...] a necessidade de organizações duradoras, fortes e 
financeiramente sólidas para alcançar seus objetivos, não hesitando 
em manter funções mutualistas para garantir a permanência dos 
associados pagando suas mensalidades. Para esse sindicalismo a 
greve era o último recurso, e nada mais que isso, jamais um fim em 
si mesmo, pois o que importava era a obtenção de ganhos, mesmo 
que parciais, em qualquer movimento. Para ver atendidas as 
reivindicações apresentadas, qualquer ajuda era bem-vinda, inclusive 
a intermediação de advogados, políticos e autoridades. Mas a ideia 
de que toda conquista obtida era provisória, podendo ser revertida 
em um momento menos favorável, conduziu esse sindicalismo à 
defesa da consolidação dos ganhos no movimento operário através 
de leis (p. 33). 

 
Ainda no capítulo três foi necessário, antes de analisar as associações 

trabalhistas, qualificar o uso do conceito de instituição. Em linhas gerais, podemos 

definir instituição como sendo um conjunto duradouro de práticas tipificadas de ação 

social que regem a interação entre os seus membros, e como tal é reconhecida 

pelas outras instituições sociais. A institucionalidade das associações trabalhistas 

estaria ligada às normas coletivas aceitas, a fim de que regulassem a convivência 

entre os membros associados e permitissem a canalização de energias individuais 

para a produção de bens coletivos. Com base neste pressuposto, abordamos dois 

pensadores clássicos que apresentam duas vertentes de análise institucional. 

A primeira seria relacionada aos trabalhos de Émile Durkheim, que via 

nas instituições sociais sistemas que limitam as escolhas dos indivíduos em 

determinadas situações (modelo estrutural da ação social). E a segunda vertente 

pode ser encontrada nos escritos desenvolvidos por Max Weber, que tem na 

instituição um construto de um sistema de ordem intersubjetivo que permite aos seus 
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membros terem expectativas sobre o comportamento dos outros nas diversas 

situações da interação. Distintamente à visão durkhaimiana, a perspectiva weberiana 

admite como inerente às realidades institucionais um certo potencial de conflito, 

dado pela possibilidade de existência de incongruência entre a expectativa dos 

atores em interação4.  

Por fim, embora abordadas no interior de toda a pesquisa, algumas 

considerações foram tecidas ao final do trabalho, elucidando de forma específica os 

objetivos envoltos neste trabalho e suas principais “conclusões”. Portanto, tivemos 

por intuito dimensionar, através de uma análise sócio-histórica, como as associações 

trabalhistas (pensadas a partir de modelos institucionais) de Belo Horizonte 

buscaram resolver o problema da ação coletiva ao tentar concretizar melhorias 

significativas para a vida e labuta dos trabalhadores no início do século XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

4
 Ver Max Weber: Conceitos fundamentais da sociologia interpretativa. In: Economia y Sociedad. 

Cap. I. México: Fondo de cultura, 1984; Ver Émile Durkheim: Da divisão do trabalho social. São 
Paulo: Martins Fontes, 1995; Introdução. In: As Formas Elementares da Vida Religiosa. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003. 
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1. SOCIOLOGIA HISTÓRICA E O CONCEITO DE CLASSE SOCIAL: UM 
BALANÇO SOCIO-HISTORIOGRÁFICO 

 

1.1. SOCIOLOGIA HISTÓRICA E ALGUMAS QUESTÕES METODOLÓGICAS: OS 
MODELOS DE REINHARD BENDIX E CHARLES TILLY 
 

Nos estudos sobre sociologia histórica, a metodologia empregada procura 

resgatar a tradição dos sociólogos clássicos, especialmente Marx e Weber, os quais 

se haviam concentrado no entendimento das grandes transformações sociais que 

moldaram às suas épocas. Nesta tarefa, a sociologia histórica procura trabalhar com 

dados do passado para testar e elaborar teorias gerais, além de se preocupar com o 

modo como o tempo e o lugar fazem diferença nos processos em estudo. Cabe 

ressaltar que as sequências são igualmente importantes para a sociologia histórica, 

sendo que a ordem em que ocorrem os eventos afeta os seus resultados, e eventos 

anteriores eliminam ou abrem as possibilidades para eventos posteriores (MONSMA, 

1996, p. 15-16). 

Confirmando essa linha de pensamento, Theda Skocpol (2004, p.7) afirma 

que a sociologia pode ser tida como uma empreitada fundada e orientada 

historicamente: 

 

[...] todas as ciências sociais, especialmente a sociologia, 
originalmente foram esforços para alcançar as raízes e os efeitos 
sem precedentes da comercialização e industrialização capitalista na 
Europa. O que levou ao dinamismo especial da Europa em relação 
às outras civilizações e de algumas partes da Europa comparadas 
entre si? Como desigualdades políticas, conflitos políticos, valores 
morais e vidas humanas foram afetados pelas mudanças sem 
precedentes na vida econômica? Sociedades capitalistas industriais 
fragmentar-se-iam ou gerariam novas formas de solidariedade e 
satisfação para seus membros? Como as mudanças procederiam no 
resto do mundo sob o impacto da expansão europeia? As maiores 
obras daqueles que viriam a ser considerados os fundadores da 
sociologia moderna, especialmente Karl Marx, Aléxis de Tocqueville, 
Émile Durkheim e Max Weber, lidavam com tais questões. Em graus 
variados, todas ofereciam conceitos e explicações para serem 
utilizados em análises realmente históricas das estruturas sociais e 
da mudança social. 
  

Cada um dos fundadores (talvez Durkheim em menor ênfase) tinha o 

compromisso de compreender o contexto e os contrastes de sua própria época a 

partir de uma análise social e historicamente orientada. Com exceção de Marx, 

nenhum dos fundadores se baseou por completo em uma “[...] conceituação formal 



 23 

ou por uma abstração teórica” por ela mesma. Cada um procurou situar e explicar as 

estruturas sociais europeias da era moderna, assim como os processos de 

mudança, em uma análise “historicamente orientada” (SKOCPOL, 2004).  

Estudos sociológicos com características históricas procuram aliar alguns 

processos situados no tempo e no espaço, buscando compreendê-los e tentando 

seguir sequências temporais em busca de consequências. Além disto, os estudos 

sociológicos e históricos procuram evidenciar os detalhes particulares e variáveis de 

formas específicas de estruturas sociais e padrões de mudança. 

 

As diferenças sociais e culturais, junto com processos temporais e 
contextos, são intrinsecamente de interesse para sociólogos 
orientados historicamente. Para eles, o passado do mundo não é 
visto como uma história de desenvolvimento unificado ou um 
conjunto de sequências padronizadas. Ao contrário, compreende-se 
que grupos ou organizações escolheram ou caíram em ritmos 
variados do passado. Escolhas ‘anteriores’, por sua vez, limitaram e 
criaram possibilidades alternativas para mudanças futuras, levando a 
um determinado fim (SKOCPOL, 2004, p. 8).     
 

Mesmo tendo raízes nas obras clássicas, na época em que a sociologia 

se tornou completamente institucionalizada enquanto disciplina acadêmica nos 

Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial (principalmente durante as 

décadas de 1950, 1960 e 1970), sua orientação e sensibilidade históricas foram 

parcialmente esquecidas. Alguns pesquisadores, como Reinhard Bendix, 

continuaram com a perspectiva histórica em seus trabalhos, guiados pela tradição 

direta dos clássicos fundadores. No mais, neste contexto, os paradigmas teóricos e 

empíricos mais “prestigiados” romperam com esta tradição histórica. Somente a 

partir da década de 1980 estudiosos voltaram-se para as leituras dos clássicos 

sociológicos, no intuito de reintroduzir o interesse pelos processos temporais de 

caráter histórico. Para esse fim, as ideias metodológicas e as obras históricas de 

Max Weber foram particularmente relevantes, lançando um novo grupo de estudos 

(na Associação Sociológica Americana), incentivando a sociologia histórica e 

comparativa (SKOCPOL, 2004, p. 9-11).     

Atualmente, ao refletir sobre o método de pesquisa em ciências sociais, 

principalmente focando na questão da sociologia histórica, podemos nos deparar 

com duas situações um pouco distintas entre si: a vinculação com a história e com o 

método comparativo. No método comparativo, lembramos que a abordagem 

histórica seria apenas uma das vertentes. Esta engloba diferentes modelos e/ou 
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estratégias de pesquisa, desde aquelas que buscam explicações macro societais 

dos fenômenos sociais, até aquela que valoriza os estudos de casos.  

 

Na vertente da história comparada, onde muito frequentemente o 
objetivo é a análise de macro-processos sociais, encontram-se, por 
sua vez, variações entre abordagens exclusivamente estruturais e 
outras que enfatizam a relação ação/estrutura, atendo-se ao 
processo de estruturação da realidade social. Outras vezes, os 
aspectos volitivos e/ou contingentes são integrados à explicação dos 
processos (MENICUCCI, 1998, p.36). 
 

Assim, a análise histórica comparada irá aparecer como recurso para 

explicar fenômenos macro-históricos quase sempre numa perspectiva “teleológica”. 

Isto porque os casos são poucos, tornando inviável uma análise estatística, ou por 

não se tratarem de fenômenos manipuláveis, portanto, apropriados aos 

experimentos. A lógica do método comparativo, nesta perspectiva, supõe uma 

uniformidade de leis e causas, por meio do tempo e de uma independência causal 

de toda sequência das ocorrências prévias e subsequentes. Exemplificando, este é 

o caso do estudo de Theda Skocpol, em seu livro clássico, Estados e Revoluções 

sociais: análise comparativa da França, Rússia e China (1979), onde ela busca 

estabelecer as causas das revoluções sociais a partir de uma investigação de 

processos macros.5 

 Por outro lado, uma segunda abordagem busca identificar e concentrar-

se em um número relativamente pequeno de casos ou mesmo estudo de casos. 

Neste sentido, o tempo é dado como “estruturante”, ou vinculado a processos 

históricos (contexto), de forma que as análises objetivam estabelecer generalizações 

                                            

5
 Nesta obra, Skocpol (1979) busca explicar os motivos pelos quais algumas sociedades, em 

detrimento de outras, experimentaram – entre fins do século XVIII até meados do século XX – 
mudanças sociais revolucionárias. Skocpol procura explicar as causas existentes para as mudanças 
sociais revolucionárias na França, a partir de 1789, na Rússia, a partir de 1917, e na China, a partir 
de 1911. No Japão, Inglaterra e Prússia/Alemanha, apesar de muitas semelhanças com os casos dos 
três primeiros países, tais mudanças não ocorreram. Para tanto, ela vai propor a análise histórica 
comparativa a partir de uma perspectiva estrutural. Ou seja, Skocpol não faz uma inclusão da 
dimensão “estrutura-agência”, o que acaba tendo impactos para a sua própria teoria macroestrutural, 
pois o que fica patente é a ausência das “vontades dos sujeitos” em seu próprio horizonte teórico, e 
este parece ser um ponto problemático em sua estrutura conceitual. Skocpol afirma que “[...] as 
revoluções não se fazem; surgem” (1985, p.30), o que sugere uma falta de equilíbrio entre os 
elementos objetivos e os subjetivos em seu esquema explicativo. Todavia, apesar dessas 
observações críticas, este é um trabalho importantíssimo e pioneiro, no sentido de pensarmos o 
trânsito pelas disciplinas da historiografia, ciência política, sociologia, filosofia e economia social  e as 
principais problemáticas metodológicas com que se defrontam as ciências sociais.  
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de alcance menor, restritas a períodos históricos ou áreas geográficas bem 

delimitadas. É o que William Sewell (1990 apud MENICUCCI, 1998) chama de 

temporalidade “evenemencial”: 

 

[...] o que acontece em um ponto de tempo afetará os resultados de 
uma sequência de eventos posteriores. Esta perspectiva acaba 
colocando em xeque a uniformidade das leis causais através do 
tempo. Em outros termos, a causalidade social é vista como 
temporalmente heterogênea e não uniforme. Além disto, a 
temporalidade ‘evenemencial’ supõe uma contingência radical, o que 
significa que os acontecimentos contingentes e inesperados podem 
alterar as tendências mais duradoras da história (p.23). 
 

Em outras palavras, nesta abordagem, as estruturas se efetivam nos 

atores ou em suas ações, através de elementos ou eventos contingentes (tradição 

weberiana). O que está em pauta é a multicausalidade dos fenômenos sociais, para 

cuja ocorrência contribuem fatores de diferentes ordens. Os principais nomes desta 

vertente seriam Max Weber, Aléxis de Tocqueville, Reinhard Bendix e algumas 

obras de Karl Marx e Charles Tilly. Se na comparação estatística causas e efeitos 

estão ligados em modo contínuo, de forma que as variações nas primeiras 

determinam variações nos segundos, já na estratégia de comparação histórica (de 

análise interpretativa e de tradição weberiana), condições específicas se combinam, 

determinando um específico resultado histórico (MENICUCCI, 1998, p. 28). 

De acordo com Theda Skocpol (2004, p.13), alguns estudiosos, como 

Bendix, Perry Anderson, Thompson e Charles Tilly, esboçaram suas questões e 

suas respostas quase completamente pautados nos estudos de alguns clássicos da 

sociologia histórica. Bendix (trataremos um poucos mais a abordagem deste autor 

nas próximas páginas) e Anderson apoiaram-se nos argumentos de Weber sobre a 

burocratização e a transformação dos regimes políticos. Thompson, que também 

será focalizado mais à frente, “retrabalha” as ideias marxistas essenciais sobre a 

industrialização e a formação da classe trabalhadora na Inglaterra. Tilly, a quem 

dedicaremos uma maior atenção posteriormente, prova a tensão entre as 

explicações oferecidas por Durkheim e Marx para as formas mutáveis do conflito de 

grupos que acompanharam as revoluções europeias, a criação de estados e o 

desenvolvimento capitalista. Ainda assim, cada um destes sociólogos históricos 

contemporâneos oferece novas misturas e contrapontos para os argumentos 

clássicos, e cada um posiciona métodos distintos para a mediação entre as teorias e 
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os fatos históricos. 

Cabe ressaltar que, nos estudos citados, a capacidade dos pensadores 

em formular questões grandiosas e com eventos subliminares fez com que 

utilizassem “várias misturas de teorias”, agregando análise histórica não somente 

totalizadora ou comparativa, mas também com sensibilidade em relação a detalhes 

contextuais e processos temporais que tornam seus efeitos acadêmicos importantes, 

e claro, dignos de notas.   

Luís de Gusmão, no livro O fetichismo do conceito (2012), nos alerta que 

o mais importante dentro da análise da sociologia histórica é de tentar entender o 

significado do termo contexto. O cientista social (principalmente o historiador) 

conseguiria tratar o ambiente do socialmente vivido de forma completa a partir do 

momento em que analisa seu objeto com um caráter narrativo, sem perder a busca 

empírica dos fatos ocorridos dentro do contexto histórico observado. Neste sentido, 

a crítica que Gusmão faz é a da utilização excessiva dos conceitos para dar validade 

a uma pesquisa acadêmica. Ou seja, existe, por parte de muitos cientistas sociais, 

um “medo” do determinismo social (empirismo extremo), que ocupa o trabalho 

epistemológico de vários sociólogos. A subjetividade (não ficar preso a leis 

sociológicas) é bem-vinda, mas de acordo com Gusmão existe a necessidade de 

saber distingui-la. A subjetividade ontológica (crenças e preferências valorativas – 

recorte de um determinado objeto, perguntas seletivas sem moldar respostas) é 

necessária e se diferencia da subjetividade epistemológica, que nada mais seria que 

uma influência negativa de elementos pessoais, onde o subjetivo significaria algo 

tendencioso, parcial e pouco confiável. Neste caso, as sociologias compreensivas 

seriam caracterizadas como ontológicas, e não epistemológicas (2012, p.151).  

Assim, se faz necessário compreender o problema das investigações 

teoricamente orientadas, alertando o pesquisador a tomar cuidado com a 

possibilidade de trocar “[...] a explicação causal empiricamente orientada da vida 

social (em toda sua plenitude) pelo simples conteúdo conceitual, caindo, assim, no 

mais lamentável fetichismo do conceito” (GUSMÃO, 2012, p. 162). Não se trata de 

negar a teoria, mas de enfatizar que a obrigatoriedade dos “pressupostos teóricos” 

(ou referenciais) pode vir a ser dispensável para a grande maioria das pesquisas 

empíricas.  

De acordo com Stephen Kalberg, na parte introdutória do texto Max 

Weber's comparative-historical sociology (1994), não podemos apontar somente 
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uma corrente de estudo da sociologia histórica. Como dito, podemos nos deparar 

com duas situações um pouco distintas entre si: a vinculação com a história e com o 

método comparativo. E dentro destas duas concepções podemos desmembrá-las 

em pelos menos três correntes de pensamento que em muitos casos se opõem 

umas às outras.  

A primeira diz respeito à teoria dos sistemas mundiais, de Wallerstein 

(1974), que procura explicar as particularidades históricas da “economia mundo” 

pautando-se, principalmente, nas diferenças regionais. Ou seja, procura explicar a 

urbanização, a acumulação de capital e a estabilidade política, por exemplo, pela 

localização de um país em particular e sua relação com o mercado internacional. 

Parte do princípio das teorias particulares, culturas e organização social de cada 

país para ilustrar em linhas gerais o “sistema mundo”. Neste caso, a abordagem 

procura fornecer uma análise causal historicamente fundamentada de casos 

específicos. Unicidade, circunstâncias e processos históricos são enfatizados nesta 

corrente (KALBERG, 1994, p. 4-5). 

A segunda corrente se refere à abordagem histórica de caráter 

interpretativo, onde o próprio caso particular, o desenvolvimento histórico e o 

contexto social constituem o foco desta análise. A proposta é examinar 

cuidadosamente cada caso, tendo como alusão um conceito, um tema, uma 

referência à interpretação histórica, buscando formar um método conhecido como 

“conceito contrastante”. O conceito contrastante produz um isolamento dos aspectos 

originais e várias linhas de causalidade para cada caso. A imersão nas forças 

contextuais particulares é realçada nesta corrente. Os trabalhos produzidos por 

Reinhard Bendix e Charles Tilly se encaixam nesta perspectiva, onde a ideia 

principal é a de tornar os conceitos mais precisos e estabelecer relações causais 

com casos específicos (KALBERG, 1994, p. 5-7). 

E, por fim, a abordagem analítica causal, cujo objetivo é a construção de 

teorias explanatórias em que o exame pormenorizado de casos empíricos serve 

como base para suas teorias. Em contraste com a corrente da história interpretativa, 

a abordagem analítica causal prima pelo exame detalhado de casos empíricos como 

base para suas teorias. Visam demarcar fontes de variação para produzir inferências 

válidas. Tentativas de comparações controladas são realizadas a fim de estabelecer 

as causas prováveis e a formulação teórica de suas conclusões. Barrington Moore e 

Theda Skocpol são expoentes teóricos desta corrente. Assim, são utilizados, dentro 
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da abordagem analítica causal, procedimentos de projetos de pesquisa, com o 

propósito de atingir o seu objetivo, qual seja, o de testar hipóteses causais e 

gerando novas generalizações explicativas (KALBERG, 1994, p.7-9).  

Ainda de acordo com Kalberg (1994), as obras weberianas transcendem 

estas três correntes. Por mais que Weber escreva se pautando em uma explicação 

geral, ele não abandona o modelo interpretativo (multicausal). Existe uma relaçõa 

clara entre ação individual e estrutura social em suas obras. Para ele, a 

“multicausalidade” é fundamental (Bendix e Tilly se apropriam bem deste termo), 

onde a compreensão da realidade social é inesgotável (a utilização de “tipos ideais” 

faz parte deste contexto).  

Weber trabalha com um estudo de caso (o mundo ocidental, por 

exemplo), mas ele está mais interessado em “retirar” relações que podem ser 

universalizadas em termos de sociologia histórica. Em A Ética protestante e o 

espírito do capitalismo (1981 [1904]), por exemplo, mesmo trabalhando o conceito 

de ética ligado ao mundo religioso, ele também a entende como sendo algo 

fundamental para entender a ação econômica (relações analíticas gerais). No 

processo de multicausalidade weberiana, princípios culturais são fundamentais, e 

crenças e valores são referências importantíssimas. Isto não impossibilita Weber de 

adotar em sua metodologia uma rigorosa atenção aos contextos e interações. A 

interação de “múltiplas forças” dá um impulso importante para se pensar a 

causalidade. Weber entende que somente os entrelaçamentos de valores, tradições, 

interesses, poder e regências em diferentes configurações (tanto sincrônicas como 

diacrônicas) podem levar um estudo a ser claramente entendido (KALBERG, 1994).    

Desta forma, para esta pesquisa, o que pretendemos é justamente tentar 

trabalhar a sociologia histórica não no modelo proposto por Theda Skocpol (1979),  

analisando “as grandes estruturas sociais” e com base na corrente de “abordagem 

analítica causal”. Tampouco com os conceitos traçados pela “teoria dos sistemas 

mundiais” de Wallerstein. Mas sim, propondo levar em conta o aspecto da 

“multicausalidade” dos eventos, onde contribuem fatores de diferentes ordens, tendo 

como referência a singularidade dos fenômenos sociais. Quando dizemos que 

vamos analisar o movimento trabalhista belorizontino à luz dos movimentos paulista 

e carioca, expomos o intento de entender que as generalizações podem ser providas 

de poder explicativo que expressa uma regularidade (por exemplo, a união dos 

trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho e vida, que se deu em 
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quase todo o país em fins do século XIX e início do século XX), porém suas causas 

e atos não necessariamente terão o sentido de serem universais e válidos em 

qualquer tempo e lugar. Para além do sentido de comparação, o que propomos é 

uma avaliação que leve em conta a compreensão do contexto, das especificidades 

históricas como fator explicativo dos fenômenos sociais (ao estilo da metodologia de 

Weber, Tocqueville, Tilly, Bendix e/ou Thompson).  

Vale afirmar que muitas possibilidades se colocam, e não podemos situar 

em extremos a ciência social teórica e a vertente histórica. Lembrando que na 

análise histórica não estamos propondo uma abordagem a-teórica, mas que se leve 

em consideração o “onde” e o “quando”, sendo que estes dois termos têm pesos 

importantes no que tange aos fenômenos estudados e consequências para sua 

constituição.  

As próximas seções que se seguem, procuramos explorar dois 

pesquisadores que podem ser caracterizados sob o ponto de vista da sociologia 

histórica interpretativa e que muito tem a contribuir com questões relacionadas ao 

tema dos movimentos sociais, em especial ao movimento dos trabalhadores. 

Compartilharemos alguns desafios teóricos e metodológicos propostos por Reinhard 

Bendix e Charles Tilly.  

 

1.1.1  Reinhard Bendix e Charles Tilly: Ciência Social com extensão histórica 

Quando se trata do tema movimentos sociais, principalmente os de cunho 

trabalhista, no campo da sociologia histórica, autores como Reinhard Bendix e 

Charles Tilly buscaram compreender um cenário marcado pelas macrocomparações, 

destacando questões que são historicamente vivenciadas pelos indivíduos e às 

quais eles respondem contextualmente, variando suas ideias e seus interesses e 

apresentando respostas singulares a questões universais – Bendix. Ou mesmo 

pensando os movimentos sociais enquanto ciclos de protestos e revoluções dentro 

de um contexto de fenômeno do confronto político, ou seja, tentando relacionar 

ambos, confronto político e movimentos sociais, à política institucional e a mudança 

social histórica - Tilly. 

No livro Trabalho e autoridade na indústria (1966), Reinhard Bendix 

compara as ideologias de trabalho na Rússia, Inglaterra, Alemanha e EUA 

chamando a atenção para a importância das ideias presentes nas ações humanas 
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(bem ao estilo weberiano). Na verdade, ele está preocupado em entender as 

motivações disciplinadoras da atividade produtiva em escala industrial. Ainda 

segundo Bendix (1966, apud REIS, 1996), “[...] nenhuma atenção tem sido dada às 

ideias enquanto justificativa da disciplina na fábrica, enquanto forças construtivas na 

sua edificação da civilização industrial”. Em resumo, o que o estudo das ideologias 

de industrialização na obra de Bendix evidencia é, sobretudo, o fato de que o triunfo 

eventual de uma mobilização coletiva ou pluralista na organização industrial da 

produção expressa respostas variáveis ao problema funcional da necessidade de 

disciplinar o trabalho.  

No geral, um ponto importante para se destacar dos trabalhos de Bendix 

é a sua herança weberiana para o entendimento do processo sócio histórico em 

estudo. O autor parte da perspectiva minimalista, em que o olhar deve se ater às 

ações sociais específicas dos agentes, considerando os interesses e a solidariedade 

como os critérios racionais fundamentais explicativos da ordem social, política e 

econômica. Na verdade, o método da teoria bendixiana é tentar construir 

explicações históricas articulando dimensões micro e macro do contexto da ação dos 

atores sociais: 

 

[...] nos aspectos gerais da sociedade, da cultura, da economia e da 
política; formando uma teoria de múltiplos canais de análise, 
mediante os quais se torna possível precisar o conceito de mudança 
social. [...] A história e a mudança social, se faz por múltiplos 
aspectos da vida social, que não só o aspecto econômico; uma 
análise que privilegia os padrões de cultura de relações políticas, 
econômicas e as estruturas a ação social (FILGUEIRAS, 2004, p. 3). 
 

A sociologia histórico-comparativa de Bendix tenta uma conciliação de 

mecanismos teóricos com a especificidade histórica dos fenômenos sociais. 

Podemos perceber em Bendix que o conceito de classe social é útil como ferramenta 

teórica quando se inclui nele as dimensões “socioculturais” que afetam a ação social 

dos indivíduos. Em seu texto clássico Trabalho e autoridade na indústria (1966), 

focando o caso inglês, o surgimento das indústrias foi a mola propulsora que levou à 

tomada de consciência social e política por parte dos trabalhadores. As penúrias 

como misérias, pobreza, exploração infantil e intensa disciplina imposta pelas 

fábricas, quando chegou em um estágio impossível de suportar, fez com que os 

trabalhadores resistissem, passando a se rebelar, sendo em muitos momentos de 

forma mais violenta. “[...] A quebra de máquinas e outros atos de violência eram uma 
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forma de negociação coletiva em uma época em que as ligas de trabalhadores 

estavam proibidas por leis” (HOBSBAMW, 1952, p. 57-70 apud BENDIX, 1966, p. 

47). 

Assim, concordamos com Bendix (1966) quando este sugere que a 

industrialização colocou fim ao tradicionalismo existente da classe trabalhadora. Ao 

protestar contra esta ruptura no seu então modo de vida, grandes massas de 

camponeses e trabalhadores ingleses desenvolveram ações que os levaram de 

certa forma a reclamar uma posição até então perdida na sociedade. Tais ações 

surgiram no momento em que as pessoas mais pobres (entre elas os trabalhadores) 

perceberam a hostilidade em que viviam, e que esta estava relacionada ao novo 

estilo de vida em que estavam sendo inseridos, com fortes danos sobre sua 

autoestima, pela desconsideração por parte dos empresários, dos seus valores e 

necessidades básicas.   

Em Industrialization, ideologies and social structure (1959) Reinhard 

Bendix procura explicar por que as alterações das ideologias, ao longo do curso 

histórico, são fundamentais para se entender o processo de industrialização e como 

os trabalhadores se organizaram em busca de conquistar melhores condições de 

trabalho ao longo deste processo.  

No geral, a importância de pensar a ideologia no processo de 

industrialização seria a de tentar entender a organização das empresas, como base 

de seu sistema de autoridade, estabelecendo quem comanda e quem obedece. As 

ideias que mudaram, de acordo com o contexto, também poderão alterar as relações 

de classe, e isto seria uma pista importante para a compreensão da sociedade. 

Assim, Bendix (1959) se questiona: quais seriam as implicações teóricas da 

abordagem a partir do entendimento do contexto das ideologias? A ideologia da 

gestão, por exemplo, nos ajudaria a compreender os índices da flexibilidade ou 

rigidez com que os grupos dominantes em cada país poderão comandar seus 

inferiores. O conceito de ideologia, nas obras bendixianas, seria as ideias 

consideradas no contexto do grupo de ação. Ideologias, neste caso, são partes 

integrantes da cultura, que devem ser analisadas em seus próprios termos. Ou seja, 

na perspectiva de Bendix, que dialoga com a weberiana, seria a análise minimalista 

das relações entre os indivíduos que, de uma forma ou de outra, influenciará o 

contexto macro das relações sociais.  

Desta forma, estudar as relações gerenciais e de autoridade em 
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empreendimentos econômicos, juntamente com a atuação e a posição dos 

trabalhadores em uma emergente sociedade industrial, constitui um foco de análise 

das relações de classes. Neste contexto, as ideologias são vistas como “pontos” que 

permitem a interação constante entre contingências atuais e legado histórico. Por 

fim, o que Bendix tem a oferecer com o artigo Industrialization, ideologies and social 

structure (1959) é o de indicar o caso para uma análise comparativa da evolução das 

estruturas sociais, prestando atenção ao caráter histórico, a fim de se entender a 

continuidade das sociedades, bem como a concatenação das estruturas de grupo e 

a ação deliberada de grupos interessados no processo de mudança social.   

Quanto aos trabalhos de Charles Tilly, de acordo com Theda Skocpol 

(2004, p.17), o que se observa é um amplo estudo da sociologia histórica, usando 

principalmente métodos de arquivos e técnicas estatísticas quantitativas para testar 

hipóteses sociológicas e desenvolver uma teoria inovadora da violência política 

coletiva.   

Uma das características mais destacadas da obra de Charles Tilly (como 

também encontramos em Bendix) é a sua capacidade de unir história com 

sociologia. Tilly explicou como se posicionar dos “dois lados das fronteiras”, tanto no 

terreno da história como da sociologia; mas, sobretudo, na “fronteira”, no âmbito de 

convergência entre ambos. No campo da ação coletiva, seus estudos irão recair 

sobretudo na formação do Estado enquanto nação. Em Formation of nation states in 

Western Europe (1975) e Coerção, capital e Estados Europeus (1992), Tilly sugere a 

Formação dos Estados europeus e a sua relação com o estado beligerante: 

 

[...] o conflito e a guerra [estariam] sempre presentes mediante uma 
dialética que varia entre a utilização intensiva da coerção ou a 
utilização intensiva do capital. Destacam-se neste estudo as várias 
formas possíveis de manifestação de aliança e conflitos entre grupos 
sociais (BRINGEL, 2012, p.45). 
 

O traço fundamental da obra tillyana é o caráter contingente, interativo, 

complexo e relacional da história e dos processos sociais, sendo que o repertório da 

contestação, nas obras de Tilly, é construído para explicar o aspecto competitivo, 

para expressar rivalidades dentro do sistema constituído; reativos, para defender 

direitos ameaçados; e proativos, para reivindicar novos direitos. Tais aspectos não 

são excludentes e nem evolutivos (teleológicos); são de caráter flexível, ou seja, de 

acordo com um dado contexto. Isto é, os recursos teóricos metodológicos utilizados 
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por Tilly são baseados em “repertórios”, e eles são institucionalizados, estando 

presentes na cultura e no contexto vivido. Se o contexto mudou, então os métodos, 

os repertórios da ação coletiva também irão mudar6. Neste sentido, a teoria de Tilly 

se utilizará deste recurso para explicar os aspectos competitivos e as rivalidades, 

presentes no ambiente social. Nas obras de Charles Tilly, o lugar e o espaço devem 

ser entendidos como esferas de luta e elementos definidores do movimento social. 

Ou seja, faz-se necessário conjugar tempo, história e espaço, bem ao modelo do 

que pede à metodologia da sociologia histórica.   

No texto de Tilly denominado Para mapear o confronto político, em 

coautoria com Doug McAdam e Sidney Torrow (2009, p.12), ele(s) sustenta(m) que a 

interação coletiva no confronto político envolve: a) confronto, ou seja, a existência de 

reivindicações vinculadas a outros interesses; e b) pelo menos um grupo da 

interação (incluindo terceiros) funciona como um “governo”, isto é, uma organização 

que controla os principais meios de coerção concentrados em um território definido. 

Neste sentido, os movimentos sociais seriam ciclos de protestos e revoluções, e se 

encaixariam no fenômeno do confronto político. O propósito tillyano seria o de tentar 

relacionar ambos (confronto político e movimentos sociais) à política institucional e a 

mudança social histórica.  

 

Um movimento social é uma interação sustentada entre pessoas 
poderosas e outras que não têm poder. Um desafio contínuo aos 
detentores de poder em nome da população cujos interlocutores 
afirmam estar sendo ela injustamente prejudicada ou ameaçada por 
isto [...]. As ações públicas no interior de um movimento combinam 
as demandas coletivas dirigidas às autoridades com demonstrações 
que asseguram que a população em questão e/ou seus 
representantes mobilizados são merecedores unificados, numerosos 
e comprometidos [...]. O movimento social nacional chegou a 
envolver associações, exibições simbólicas, publicações, reuniões 
passeatas, demonstrações, petições, grupos de pressão e ameaças 
de intervenção direta na vida política formal (TILLY; ADAM; 
TORROW, 2009, p. 21-22). 
 

                                            

6 
Por exemplo, o movimento ludista (de fins do século XVIII e início do século XIX), era contra a 

mecanização do trabalho proporcionada pelo advento da Revolução Industrial. O ludismo tinha como 
repertório de ação a invasão das fábricas e destruição das máquinas. Em meados do século XIX, este 
tipo de ação perdeu força, dando espaço para outros repertórios de ação coletiva, como as greves, 
que tiveram cada vez mais espaço nos movimentos trabalhistas deste contexto.  
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Os participantes de movimentos nacionais, incluindo também os 

regionais, na análise de Tilly (2009), fazem reivindicações às autoridades, mas 

também afirmam suas próprias identidades como atores dignos, significativos e 

solidários. Neste sentido, os conceitos de “identidade” e “interesse” como polos 

analíticos distintos deixam de ter sentido para se constituírem em elementos 

subjetivos dentro dos movimentos sociais. A partir desta perspectiva, algumas ações 

dos movimentos sociais ficaram a cargo da criação de associações ou partidos de 

interesse especial, reuniões públicas, demonstrações, passeatas, campanhas 

eleitorais, empenho para fazer petições, pressão, ocupação forçada de terras e 

edificações, programas de publicações, formação de instituições de serviços 

públicos e construções de barricadas.  

 

[...] a partir da teoria do valor do trabalho, no auge do século XIX, os 
trabalhadores organizados sempre afirmaram que sua contribuição 
coletiva à produção nacional não apenas justificava os direitos a um 
tratamento adequado e pagamento justo por sua produção, mas 
também estabelecia suas identidades próprias e dignas. [...]. A maior 
parte dos movimentos sociais [agregam indivíduos] a partir da 
solidariedade e dos compromissos ontológicos das estruturas 
primárias de mobilização do movimento que estão, por sua vez, 
ligadas às comunidades de identidades comunicadas por meio de 
redes sociais (TILLY; ADAM; TORROW, 2009, p.23).  

 
No que tange à questão da ação coletiva, em Tilly (1992), existe uma 

ênfase sistemática na importância da organização para a ação coletiva, afirmando 

que o protesto, o motim e a rebelião não são obras das massas desarraigadas e não 

integradas. As formas de organização vão desde as redes locais de amizades até 

confederações trabalhistas ou os partidos políticos, mas o povo faz reivindicações 

coletivas e envereda para a violência coletiva por intermédio de redes e 

organizações sociais. São as conexões entre as pessoas que possibilitam a ação 

comum, sendo que as consequências do desenvolvimento do capitalismo, da 

industrialização, da urbanização e da formação dos Estados Nacionais, bem como o 

crescimento das associações e organizações formais, são possibilidades concretas 

de se constituírem enquanto canais da ação coletiva. 

Em seus trabalhos Charles Tilly afirma que a organização seria uma 

combinação de identidade comum entre os membros de um grupo e as redes sociais 

que os ligam uns aos outros. A mobilização é o processo pelo qual o grupo (ou seus 

líderes) obtém recurso dos seus membros, como, por exemplo, a força de trabalho e 
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dinheiro que são destinados à causa do grupo. Grupos organizados e mobilizados 

competem com os outros grupos pela capacidade de influenciar o Estado e dele 

obter benefícios. Os grupos que se acham normalmente excluídos da influência 

sobre o Estado tentam conseguir admissão na polity, o conjunto de grupos (inclusive 

os grupos definidos por sua posição dentro do Estado) que são capazes de exercer 

rotineiramente influência política (MONSMA, 1996, p.22). O que, guardadas as 

devidas diferenças históricas e de contexto, nos lembra bastante o modo como 

movimento dos trabalhadores belorizontinos atuaram.  

Quanto ao conflito social, este seria claramente um fenômeno coletivo no 

qual os indivíduos têm propostas, ideias em comum e muitas vezes avançam com 

reivindicações em nome de grandes categorias sociais, como classes, comunidades 

ou grupos religiosos. Em uma analise tillyana (1992), os grupos podem se formar 

com base em: a) etnia; b) identidade cultural; c) interesses comuns. Tilly ainda 

levanta alguns questionamentos para tentar entender o que seria e/ou levaria ao 

conflito:  

 

As origens = quais são as condições que promovem ou impedem a 
formação de reivindicações? Participantes = como e porque os 
grupos são formados e mobilizados para avançar na pauta das 
reivindicações? Dinâmica = através do que os processos e com que 
consequências, os conflitos começam, se desenvolvem e depois 
cessam? Quais as condições promovem e impedem a formação de 
reivindicações sociais? Como e porque os grupos que promovem tais 
alegações são formados e mobilizados? (TILLY, 1992, p. 3). 
 

Por fim, no que se refere aos movimentos sociais, Tilly ensina que a 

identidade comum é construída e apresentada pelos membros do grupo, que 

precisam se mostrar dignos, unidos, numerosos e comprometidos. Os movimentos 

sociais ligam duas atividades complementares, quais sejam: a afirmação de 

identidade e as declarações de demandas. De acordo com Tilly (1988), os 

movimentos sociais do século XIX cresceram como meio pelo qual as pessoas ora 

excluídas do poder político poderiam se unir e afirmar que os detentores do poder 

necessitam atender aos seus interesses, ou aos interesses que os representavam. O 

reconhecimento de suas identidades reivindicadas, como os trabalhadores, por 

exemplo, podem vir a constituir atores políticos, levando-os a negociar coletivamente 

os interesses classistas com os detentores de poder existentes.  

Finalizando a análise dos trabalhos de Charles Tilly, podemos perceber 
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uma metodologia de pesquisa que busca ligar sociologia e história, principalmente 

para tratar de assuntos como industrialização, urbanização, a formação dos Estados 

Nacionais e as formas mutáveis de ação coletiva, mobilização política e movimentos 

sociais. Tilly, ao longo dos seus trabalhos, procurou combinar comparações para 

testar hipóteses, ao mesmo tempo em que buscou montar bases de dados 

quantitativos para explicar longos períodos históricos (lembrando a ideia do tempo 

de “longa duração” braudeliana). 

No próximo subtítulo, iremos explorar alguns fundamentos e conceitos 

envolvendo a temática sobre classe social e comunidade, e como estes termos e as 

abordagens relacionadas a eles podem ser válidos para pensarmos o objeto desta 

pesquisa, as associações trabalhistas fundadas em Belo Horizonte durante os anos 

de 1900 a 1930.  

 

1.2 CLASSE E COMUNIDADE: UMA BREVE REFERÊNCIA TEÓRICA  
 

As experiências de ação coletiva inscritas na história do movimento dos 

trabalhadores não podem ser tomadas (à priori) como experiências de classe, num 

sentido lato do termo. Alguns autores (Hobsbawm, Thompson, Tilly, Skocpol) 

chamam a atenção justamente para a importância das múltiplas e complexas 

articulações entre a luta de classes e outros fatores de natureza sociocultural ou 

institucional, tais como as identidades comunitárias.  

 

As ações de classe [dependem] de múltiplos fatores socioculturais e 
não tanto de interesses essencialistas ou dos determinismos 
estruturais como pretendeu o marxismo ortodoxo. Por isso, a análise 
contextualizada das ‘capacidades de classe’ é preferível à visão 
determinista acerca da ‘consciência de classe’. E o que isto quer 
dizer? Que as ‘capacidades de classe’ não estão sempre 
estritamente enraizadas na produção, antes são em geral modeladas 
por outros fatores, incluindo a persistência das comunidades 
tradicionais e identidades culturais pré-existentes, não se reduzindo, 
pois, ao desenvolvimento das forças produtivas (ESTANQUE, 1999, 
p.90).  
 

Neste sentido, é importante também pensarmos o termo comunidade (que 

tem inúmeros significados) juntamente com o conceito de classe social, para 

analisarmos o movimento dos trabalhadores. Comunidade pode ser designada como 

a união de indivíduos que têm algo em comum; ou mesmo um senso de ligação com 
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outras pessoas, de integração e de identificação. A ideia de comunidade inclui um 

sentimento muito forte de pertencimento e compromissos mútuos baseados em uma 

experiência comum e acentuada interdependência. A comunidade pode, assim, ser 

marcada pela afetividade, ou mesmo pelas relações de solidariedade entre os 

indivíduos. A interação social é marcante e é mantida através de alguma forma de 

organização, no sentido de realizar ações conjuntas de interesse comum de todos 

os seus membros. As comunidades possuem normas, hábitos e um forte sentimento 

de solidariedade, onde as maneiras de pensar, sentir e agir são próprias do grupo. 

Existe um sentimento mais ou menos forte de compartilhamento de uma série de 

ideias, valores e modo de agir.  

O estudo de E. P. Thompson, A formação da classe operária inglesa 

(1987) é um bom exemplo do uso do conceito “comunidade” para a formação de 

uma classe social. Mesmo derivando, em larga medida, dos antagonismos 

estruturados pelas relações produtivas, a classe trabalhadora (analisada por 

Thompson) apoiou-se fortemente em dinâmicas e formas de ação sediadas noutras 

esferas da identidade coletiva. Os estudos de Thompson (1987) mostram a enorme 

diversidade ocupacional e cultural entre os trabalhadores ingleses da época, onde é 

possível identificar uma gama de conflitos de interesses e estilos de vida os mais 

distintos entre os diversos grupos de labutadores. O estudo enfatiza ainda as 

distinções, especificidades e diferenças de modo de vida que compunham o quadro 

contextual dos trabalhadores da época, por exemplo:  

 

[...] o termo ‘artesão’ ocultava as grandes diferenças entre as 
categorias, desde o próspero mestre de ofício, que contratava 
empregados por sua própria conta independente de outros mestres 
até trabalhadores obrigados a viverem nos sótãos (1987, vol.II, p. 
71).  

 
Ou mesmo retratando a imagem londrina da época, onde Thompson toma 

como referência os estudos de Mayhew em London Labour and London Poor (1962):  

 

[...] ao passarmos dos bairros dos trabalhadores qualificados, no 
extremo oeste, para os bairros dos operários não-qualificados na 
região leste, de Londres, a mudança em termos morais e intelectuais 
é tão grande que temos a impressão de estarmos em outro país, 
entre outra raça (1987, vol. II, p.80).  
 

Mesmo que Thompson, em nenhum momento da sua obra, considere 
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estar tratando empiricamente de sistemas de solidariedade de tipo comunal, 

acreditamos que o rico material por ele analisado traz à tona este conceito. Mesmo 

porque, se a mobilização coletiva é necessariamente a expressão de dimensões 

identitárias, torna-se importante dar atenção ao significado simbólico das práticas 

sociais para, desta forma, entendermos os interesses culturais, políticos e de 

identidade que guiam tal ação. Neste sentido, os interesses se manifestarão quase 

sempre no quadro das identidades sociais.  

De outro modo, o termo classe, principalmente de orientação 

revolucionária marxista, enquadra-se no paradigma racionalista da modernidade. 

Embora pareça contraditório, tal perspectiva de classe se firma em uma visão 

idealista e liberal segundo a qual “[...] classes se estruturam na base de uma miríade 

de indivíduos com características comuns e capazes de atuar racionalmente para 

organizar seus interesses de classe em ação coletiva” (ESTANQUE, 1999, p.92).  

O problema do uso que Marx faz do termo “classe” é complicado, já que 

ele não dá uma definição “formal” ao conceito. Seus trabalhos refletem uma 

discussão contínua e uma análise dos problemas relacionados à classe. Mais do que 

classes, Marx esta analisando a sociedade do seu contexto (industrial) e a relação 

da economia com os homens, isto é, como se deram as relações entre os homens 

levando em consideração as condições da produção econômica de uma dada 

sociedade. Esta condição se reflete no desenvolvimento das forças de produção. As 

relações das forças de produção é que serviriam de base para entendermos a 

formação histórica social de um determinado período (KORPI, 1979). O 

desenvolvimento social, neste caso, seria marcado pelo antagonismo de interesses 

e forças das diferentes classes. Assim, lembramos o início do livro Manifesto do 

Partido Comunista (1848), onde se lê: “[...] a história de todas as sociedades que já 

existiram é a história da luta de classes”.  

A configuração de classe, desta forma, se expressa de maneira bem 

simplificada, num modelo dicotômico: de um lado os proprietários, ou possuidores 

dos meios de produção; de outro, os que não os possuem. Como dito, 

historicamente, esta polaridade apresenta-se de diferentes maneiras conforme as 

relações sociais e econômicas de cada formação social. Por isso os “[...] homens 

livres e escravos, patrícios e plebeus, servos e senhores feudais, aprendizes e 

mestres, trabalhadores livres e capitalistas” (MARX; ENGELS, 1998 [1848], p. 9). 

Contudo, é importante ressaltar que este é um esquema teórico insuficiente para 
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apreender a complexidade e variações presentes em “sociedades concretas”. O que 

é útil neste esquema dicotômico é a possibilidade de identificar a configuração 

básica das classes de cada modo de produção, aquelas que poderão responder pela 

dinâmica essencial de uma dada sociedade, definindo inclusive as relações com as 

demais classes. 

 

[...] as relações sociais de acordo com as quais os indivíduos 
produzem, as relações sociais de produção, alteram-se, 
transformam-se com a modificação e o desenvolvimento dos meios 
materiais de produção, das forças produtivas. Em sua totalidade, as 
relações de produção formam o que se chama de relações sociais, a 
sociedade, e, particularmente, uma sociedade em estágio 
determinado de desenvolvimento histórico, uma sociedade com um 
caráter distintivo, peculiar. A sociedade antiga, a sociedade feudal, a 
sociedade burguesa são conjuntos de relações de produção desse 
gênero, e, ao mesmo tempo, cada uma delas caracteriza um estágio 
particular de desenvolvimento da história da humanidade (MARX, 
1979, p. 96).  
 

Assim, o conceito “classe” é definido em termos da relação e de 

“grupamentos individuais” com os meios de produção. Isso está relacionado, na 

íntegra, com a divisão do trabalho, porque uma divisão do trabalho relativamente 

desenvolvida é necessária para a criação do produto excedente, sem o qual as 

classes não poderiam existir. Assim, a divisão dicotômica de classe é uma divisão 

tanto de propriedade quanto de poder. As classes expressam uma relação não 

somente entre “exploradores e explorados”, mas também entre “opressores e 

oprimidos”. As relações de classe são necessariamente instáveis em essência, mas 

a classe dominante procura estabilizar a sua posição pela promoção de uma 

ideologia legitimadora, que “racionaliza” a sua posição de dominação política e 

econômica e “explica” à classe subordinada por quais motivos ela deve aceitar tal 

subordinação (GIDDENS, 1975, p.32). Tal fato é comprovado quando Marx e 

Engels, em A ideologia alemã (1845-1846), afirmam que: 

 

As ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias 
que predominam. [...] A classe que é a força material dominante da 
sociedade é, ao mesmo tempo, sua força intelectual dominante. A 
classe que tem os meios de produção material a sua disposição 
controla, ao mesmo tempo, os meios de produção mental e de tal 
forma que, desse modo, falando em geral, as ideias dos que não têm 
os meios de produção mental estão sujeitos a ela (MARX; ENGELS, 
1965 [1845-1846], p.61 apud GIDDENS, 1975, p.32). 
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De tal forma, se analisarmos o conceito de classe em âmbito local, a 

crítica weberiana ao conceito determinista de classe marxista tem lógica e 

fundamento, à medida que Weber enfatiza uma “concepção pluralista de classes”, 

dando maior visibilidade aos conflitos “concretos” que emergem, em muitos casos, 

das similitudes locais, de circunstâncias particulares e de interesses partilhados, em 

oposição ao enquadramento do capital ou do poder político. De acordo com os 

trabalhos de Weber, qualquer espaço nacional contém uma imensidão de contextos 

diversificados, culturas e formas identitárias e, portanto, no sentido macro (pensado 

pela teoria ortodoxa marxista), a classe não passa de uma abstração. Muito mais do 

que estruturadas na dicotomia capital/trabalho, as organizações trabalhistas estão 

mais fortemente modeladas pelas culturas tradicionais de base comunitária, as quais 

contribuíram decisivamente para dar sentido à ação coletiva.  

No texto Classe, estamento e partido (1963), que foi englobado à obra 

Economia e sociedade, Weber consegue alcançar o que está faltando em Marx: uma 

discussão explícita do conceito de classe, sendo esta mais completa e complexa. 

Para Weber (1963), a evolução social tenderia, antes, para uma diferenciação 

crescente tanto na área do operariado quanto na área das camadas médias. Ele 

acreditava que a estrutura estratificada da moderna sociedade levaria à existência 

de muitas divisões de interesses e status. Partindo do princípio geral de que só as 

consciências individuais são capazes de dar sentido à ação social e que tal sentido 

pode ser partilhado por uma multiplicidade de indivíduos, Weber estabeleceu 

conceitos referentes ao plano coletivo – classe, estamentos e partido –, o que nos 

permite entender os mecanismos diferenciados de distribuição de poder na 

sociedade.  

Em se tratando do conceito de estamento, Weber (1963) analisa como um 

grupo de status pode estar relacionado a qualidades partilhadas por uma pluralidade 

de indivíduos. Participar de um estamento quer dizer viver de acordo com 

determinadas regras que diferenciam os componentes deste grupo dos demais. E é 

este sentido de distinção que orienta a conduta dos agentes que o constituem.   

A importância dos grupos de status, que segundo Weber são 

normalmente “comunidades”, deriva do fato de que eles são construídos sobre 

critérios de agrupamentos outros que não se originam de situações de mercado. Em 

geral, de acordo com Weber (1963), classe se baseia em diferenças de interesse 

econômico nas relações de mercado. A diferença entre classe e grupos de status é 
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um contraste entre a produção e o consumo. Enquanto a classe expressa relações 

envolvidas na produção, os grupos de status expressam as relações envolvidas no 

consumo, na força específica de “estilos de vida” (GIDDENS, 1975, p. 48-49). 

 

Em contraste com as classes, os grupos de status são normalmente 
comunidades. [...]. Em contraste com a situação de classe 
determinada apenas por motivos econômicos, desejamos designar 
como situação de status todo componente típico do destino dos 
homens, determinado por uma estimativa específica, positiva ou 
negativa, da honraria. Essa honraria pode estar relacionada com 
qualquer qualidade partilhada por uma pluralidade de indivíduos e, 
decerto, por estar relacionada com uma situação de classe: as 
distinções de classe estão ligadas, das formas mais variadas, com as 
distinções de status (WEBER, 1963, p. 218-219).  

 
Igualmente, as filiações de status podem ir além das relações geradas no 

mercado, uma vez que a filiação a um grupo de status carrega consigo vários tipos 

de privilégios. Todavia, as classes e os grupos de status tendem, em vários casos, a 

estar intimamente ligados através da propriedade: 

 

[...] a posse de propriedade é não somente um determinante 
essencial da situação de classe como também, ao mesmo tempo, 
fornece a base para que se siga um ‘estilo de vida’ definido. A 
principal afirmação da análise de Weber não é que a classe e o 
status constituem duas ‘dimensões da estratificação’, mas que as 
classes e as comunidade de status representam dois modos 
possíveis, e concorrentes, de formação de grupos em relação à 
distribuição de poder na sociedade (GIDDENS, 1975, p.49).  

 
Assim, segundo Weber (1963, p. 226-227), 

 

[...] poderíamos dizer que as ‘classes’ se estratificam de acordo com 
suas relações com a produção e aquisição de bens; ao passo que os 
‘estamentos’ se estratificam de acordo com os princípios de seu 
consumo de bens, representados por estilos de vida especiais. [...]. O 
lugar autêntico das ‘classes’ é no contexto da ordem econômica, ao 
passo que os ‘estamentos’ se colocam na ordem social.  

 
Desta forma, pensar o termo comunidade se faz importante porque ele 

precede a ideia de classe; envolve interesses de solidariedade, de pertencimento de 

comunidades “leais e tradicionais”. Classe e comunidade constituem, 

aparentemente, duas lógicas de ação que se sobrepõem, mas, se analisarmos 

detidamente, veremos as ambiguidades que cada uma encerra e a permanente 

tensão em que sempre conviveram.  
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Em linhas gerais, as associações classistas formadas pelos trabalhadores 

belorizontinos no início século XX permeiam os conceitos de classe e comunidade, 

por isso a necessidade de ter um olhar mais detido sobre estes dois termos. Além 

disto, estas associações trabalhistas têm sido caracterizadas como anarquistas, ou 

incipientes e/ou com “fragilidades”, incapazes de empreender uma ação política 

(coletiva) efetiva.  

Neste sentido, no ano de 1977, Michel Le Ven, em sua dissertação As 

classes sociais e o poder político na formação espacial de Belo Horizonte: 1893-

1914, fez uma das primeiras alusões à temática histórica das associações 

trabalhistas de Belo Horizonte, considerando que as mesmas tinham um caráter 

anarquista, principalmente a Liga Operária, fundada no ano de 1900 (abordaremos 

melhor esta associação no capítulo três), pois a mesma apresentava um número 

considerável de trabalhadores de origem italiana, como sócios-fundadores. De 

acordo com Le Ven (1977, p. 87-88), os imigrantes italianos eram portadores de um 

“certo espírito revolucionário” e, portanto, fundamentais na formação das bases do 

movimento operário. O que daria um caráter revolucionário ao movimento operário 

em Belo Horizonte “[...] seria a presença dos imigrantes italianos, qualificados 

profissionalmente”. Para Le Ven (1977, p.87), a relação Estado e operariado tinham 

posições paternalistas e autoritárias, cujo princípio era o de manter a ordem pública 

na nova capital, o que minava o espírito revolucionário da classe trabalhadora.  

Maria Auxiliadora Faria e Yonne de Souza Grossi (1982), no texto A 

classe operária em Belo Horizonte: 1897-1920, apresentado no V Seminário de 

Estudos Mineiros, afirmam que a classe trabalhadora belorizontina tinha um caráter 

incipiente e evidenciava razoável grau de fragilidade para atuar no jogo político. 

Seria, de acordo com as autoras, a presença do trabalhador imigrante que acabaria 

por nortear as propostas das associações trabalhistas. Além do mais, existia uma 

forte intervenção do poder público municipal, que agia em prol da “proteção” dos 

trabalhadores, o que dificultava a ação destes dentro de um movimento forte e de 

caráter revolucionário. Desta forma, de acordo com Faria e Grossi (1982, p.199), o 

paternalismo do poder público, a fragilidade e a inexperiência social do operariado 

cercearam a capacidade deles, como força social capaz de impor um projeto político 

diante das demais classes.  

Por sua vez, Eliana de Freitas Dutra, no livro Caminhos operários nas 

Minas Gerais (1988), cujo objetivo é um estudo comparativo dos movimentos 
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operários nas cidades de Belo Horizonte e Juiz de Fora à luz da análise da estrutura 

industrial de ambas as cidades, afirma ser o movimento dos trabalhadores 

belorizontinos de caráter socialista-reformista. Para Dutra, em Juiz de Fora houve 

um movimento de expressão mais combativo do que em Belo Horizonte, isto porque 

em Juiz de Fora havia um parque industrial maior e mais antigo que na capital do 

estado, o que teria resultado em uma maior concentração de empregados, podendo, 

assim, ter favorecido a eclosão e expansão do movimento grevista na região da 

Zona da Mata. Em Belo Horizonte, de acordo com Dutra (1988), o que se tornou 

válido dentro do movimento foi o ato de recorrer sempre à instância política, 

acabando por facilitar o clientelismo operário.  

Os autores acima, a partir de uma análise da estrutura social da classe 

trabalhadora belorizontina, sua forma de organização política e sindical e da 

estrutura industrial das cidades estudadas, afirmam, portanto, que o movimento dos 

trabalhadores belorizontinos decorreu de uma forte influência da presença dos 

imigrantes italianos em sua formação, e que o paternalismo do poder público acabou 

por conseguir “domesticar” as constantes manifestações dos trabalhadores.  

Contudo, tal quadro analítico, no que diz respeito ao movimento dos 

trabalhadores no início do século XX, sofreu uma alteração significativa no cenário 

nacional, no final dos anos de 1980 e início da década de 1990, quando começaram 

a surgir, na produção historiográfica brasileira, trabalhos inspirados no livro de E. P. 

Thompson, A formação da classe operária inglesa (1987). A partir de Thompson um 

grande volume de pesquisas sobre o movimento operário no Brasil passou a estudar 

a noção de classe como fenômeno histórico. Cabe ressaltar que os trabalhos 

pioneiros sobre o movimento dos trabalhadores nos anos de 1970 e início da década 

de 1980 (Boris Fausto, Michael Hall, Francisco Foot Hardman, Paulo Sérgio 

Pinheiro, K. Munakata, Sheldon Maram, Eulália Lobo, Eduardo Stotz e incluindo os 

mineiros Michel Le Ven, Maria Auxiliadora Faria, Yonne de Souza Grossi e Eliana F. 

Dutra)7 foram fundamentais, pois a partir da metodologia de trabalho empreendida 

                                            

7 FAUSTO, Boris. Trabalho urbano e conflito social (1890-1920). Rio de Janeiro: Difel, 1976. 
HALL, Michel. Imigração e classe operária em São Paulo. Reunião Anual da SBPC, 1975, 
mimeo. PINHEIRO, Paulo Sérgio. Política e trabalho no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1975. _________Trabalho industrial no Brasil: uma revisão. Estudos Cebrap, São Paulo. 
1975. ________; HALL, Michel. A classe operária no Brasil (1889-1930). Documentos. São 
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por eles (como o estudo da estrutura social da classe trabalhadora brasileira e suas 

formas de organização política e sindical) é que foi possível pensar mais a fundo a 

questão da emergência da classe trabalhadora como ator político relevante no 

contexto histórico da sociedade brasileira. 

Vale destacar que os trabalhos de E.P. Thompson fazem parte de um 

contexto social inglês marcado por mudanças e contestações ao “[...] mecanicismo 

do partido comunista de caráter stalinista” (BARREIRO, 1995, p. 60). É deste 

contexto também o fortalecimento de alguns grupos (ou escolas) que propunham 

mudanças e contribuições à renovação do conhecimento nas humanidades, 

principalmente na história (Nova Escola e Escola dos Annales)8. Por fim, é deste 

período também o rompimento, em muitos aspectos, com o determinismo das 

análises fundadas no materialismo histórico, presente sobretudo nos autores 

marxistas. Thompson, ao lado de Eric Hobsbawm e Christopher Hill, deu 

contribuições importantes para a renovação do marxismo enquanto teoria. E esta 

contribuição responde pelo nome de cultura, lembrando bastante o estilo weberiano 

de escrita da história.   

 

Sob o ponto de vista da cultura, como as ‘camadas populares’ foram 
pensadas pela historiografia clássica? Entrar no complicado terreno 

                                                                                                                                        

Paulo: Alfa-Omega, 1979. MUNAKATA, Kazumi.  A legislação trabalhista no Brasil. São 
Paulo: Brasiliense, 1981. MARAM, Sheldon L. Anarquistas, imigrantes e movimento operário 
brasileiro: 1880-1920. Rio de Janeiro; São Paulo: Paz e terra, 1979. v.6. LOBO, Eulália M. L. 
e STOTZ, Eduardo Navarro. Formação do operariado e movimento operário no Rio de 
Janeiro, 1870-1894. Estudos econômicos. São Paulo: v.15, 1985. ________Flutuações 
cíclicas da economia, condições de vida e movimento operário, 1880-1930. Revista Rio de 
Janeiro, Niterói: UFF, vol.1, 1985. 
8 Em linhas gerais, podemos dizer que a escola dos Annales foi um movimento que 
propunha mudanças na historiografia. Iniciou-se na França, em fins da década de 1920, com 
a fundação da revista Anais de História Econômica e Social, por Marc Bloch e Lucien 
Febvre. Na verdade, existe um “montante” de paradigmas e afirmações em torno das três 
gerações do movimento. Mas o que realmente importa é a contribuição historiográfica dos 
Annales (em sua primeira geração) na possibilidade de diálogo entre a história e as ciências 
sociais, rompendo a barreira “sólida”, legitimada por uma história tradicional, factual e 
excessivamente preocupada com os acontecimentos do século XIX (história dita positivista). 
A “história nova”, juntamente com a Escola dos Annales, procurou desenvolver uma história 
que se contrapunha a história tradicional, “enraizada” apenas na história política dos 
“grandes homens e grande fatos”. Para esta nova historiografia era necessário pensar toda 
a “vivência humana”, por isto se constituíram também no sentido de “História total” (REIS, 
2000).  
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das relações do marxismo com a cultura, para, a partir daí, resgatar a 
memória cultural das ‘camadas populares’ significa, ao mesmo 
tempo, questionar a perspectiva que concebe os homens como 
produtos de forças materiais que os determinam por completo. 
Assim, a tentativa de introduzir a questão da cultura como fenômeno 
importante do materialismo histórico permite recuperar as teses de 
Marx contra Feuerbach e, com elas, a ideia revolucionária de que o 
povo se educa a partir da sua própria práxis. Através dela os homens 
constituem-se em sujeitos de sua própria história, modificando 
continuamente as circunstâncias em que vivem e se transformam 
(BARREIRO, 1995, p. 60-61).  
 

Neste sentido, podemos dizer que os trabalhos de Thompson avançaram 

em relação ao tratamento dado pelo marxismo ao que tange à concepção de cultura, 

onde seus escritos conseguem vincular tal termo ao conceito de experiência. Ou 

seja, Thompson passa a incorporar muitas evidências de vida ou de arte dos 

homens, que são tratadas no plano de sua consciência, das maneiras as mais 

complexas, para em seguida agirem sobre situações determinadas (BARREIRO, 

1995, p.62). 

Noções econômico-deterministas de classe, ou de argumentos 
estritamente econômicos sobre como os trabalhadores supostamente 
foram afetados pela industrialização, são introduzidos por Thompson 
para dramatizar seus fracassos em capturar as dimensões culturais, 
políticas e subjetivas dos eventos através dos quais a classe operária 
inglesa foi criada e criou a si mesma. Thompson, não tenta substituir 
as velhas teorias gerais por uma nova e mais rigorosa, pois ele vê 
seus próprios conceitos teóricos como meios ‘elásticos’ para iluminar 

os particulares de cada caso histórico (SKOCPOL, 2004, p. 21). 
 

Dentro desta perspectiva, Thompson elabora seu conceito de classe 

social (ligado principalmente à ideia de comunidade) enquanto um fenômeno 

histórico possível de acontecer em sociedades capitalistas (hoje ou no passado) e 

que leve em conta as condições semelhantes de experiência vivida, compartilhe a 

sensação coletiva de identidade comum e identifique outro(s) grupo(s) de homens e 

mulheres da mesma formação social, como sendo de sua classe oponente:  

A classe acontece quando alguns homens, como resultado de 
experiências comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e 
articulam a identidade de seus interesses entre si, e contra outros 
homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõe) dos seus. 
A experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas 
relações de produção em que os homens nasceram – ou entraram 
involuntariamente. A consciência de classe é a forma como essas 
experiências são tratadas em termos culturais: encarnadas em 
tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais. Se 
a experiência aparece como determinada, o mesmo não ocorre com 
a consciência de classe. Podemos ver uma ‘lógica’ nas reações de 
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grupos profissionais semelhantes que vivem experiências parecidas, 
mas não podemos predicar nenhuma ‘lei’. A consciência de classe 
surge da mesma forma em tempos e lugares diferentes, mas nunca 
exatamente da mesma forma (THOMPSON, 1987, v. I, p.10, grifos 
nossos). 

 

Sendo assim, nos escritos de E. P. Thompson (principalmente no livro A 

formação da classe operária inglesa) existem não somente uma escrita 

historiográfica marxista, com grande viés culturalista, mas também uma tradição 

metodológica de sociologia interpretativa onde há uma forte ênfase no papel ativo 

dos atores sociais na construção de suas identidades, interesses e ações coletivas 

(inclusive com características de tipo comunal)9.    

Outro autor britânico que juntamente com Thompson é reconhecido como 

um dos mais importantes autores no estudo da história do movimento operário foi 

Eric Hobsbawm. Hobsbawm, que trouxe importantes contribuições para se pensar a 

história social, colocando um item em discussão dentro do pensamento marxista: a 

construção das ideologias e tradições nacionais. Ou seja, Hobsbawm buscou “lançar 

luzes” às dinâmicas e mediações socioculturais envolvidas no estudo da história 

social. Através de seus estudos, o método marxista abriu-se para a incorporação da 

“subjetividade coletiva”, dando aos seus trabalhos a riqueza e complexidade de 

crenças e sentimentos populares. A cultura passou a ser um tema importante dentro 

das suas obras.  

 

[...] a análise de Hobsbawm do processo de formação da classe 
operária retira o monopólio das atenções então atribuído aos 
sindicatos e aos partidos políticos. Ela valoriza a compreensão das 
mudanças que afetam o cotidiano dos trabalhadores, as formas de 
sociabilidade e práticas culturais nas fábricas, bairros e cidades 
operárias (MARTINS, 2010, p.65). 
 

Podemos dizer que Hobsbawm possuía uma teoria e um método, mas 

não se tornou escravo deles. Em suas palavras, “[...] a análise de Marx [...] é um 

guia para a compreensão do mundo, embora a própria teoria marxista, como 

qualquer teoria, precisa abrir-se ao escrutínio crítico” (HOBSBAWM 1991, apud 

MARTINS, 2010, p. 66). 

                                            

9
 Para tanto ver: PRATES, Antônio Augusto Pereira. A formação da classe operaria inglesa: 

E.P.Thompson – resenha. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais. vol.7, 1988.  
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 No que tange à história social envolvendo o Mundos do trabalho (1987), 

Hobsbawm define seu objeto de investigação como sendo: 

 

[...] A emergência da classe operária de ‘Andy Capp’ [Zé do Boné] é 
o tema deste estudo: o proletariado britânico tornou-se identificável 
não só pelo que usava na cabeça [...], mas também pelo ambiente 
físico no qual vivia, por um estilo de vida e de lazer, por uma certa 
consciência de classe cada vez mais expressa numa tendência 
secular a afiliar-se a sindicatos e a identificar-se com um partido de 
classe, o Trabalhista. Esta é a classe operária das decisões de 
campeonato [de futebol], das lanchonetes de peixe e fritas, dos 
‘palais de danse’ e do Trabalhismo com T maiúsculo (HOBSBAWM, 
1987, p. 273).  
 

Assim, os trabalhos de Thompson e Hobsbawm possibilitaram analisar a 

presença da classe trabalhadora enquanto agente transformadora das sociedades 

em que surgiu, e nesses casos, certamente, a cultura própria dos trabalhadores tem 

algo a dizer sobre seu tempo e sua história, sobre a sociedade em que se encontra 

e sobre si mesma. E isso constituiu um dado extremamente importante que não 

deve ser desconsiderado.  

Neste sentido, os trabalhos de Ângela de Castro Gomes (1988) e de 

Cláudio Batalha (entre 1986 e 1992) estabeleceram um novo patamar para a 

pesquisa da classe trabalhadora e do movimento operário no Brasil10, porque se 

aproximavam bastante do desempenho de Thompson e Hobsbawm no que diz 

respeito à relação entre evidências empíricas e formulações e reformulações de 

conceitos. 

Ângela de Castro Gomes, no livro A invenção do trabalhismo (1988), por 

exemplo, inaugurou uma perspectiva de análise do movimento operário anterior a 

1930 (primeira parte da obra) utilizando Thompson como referência. Ela chama a 

atenção para o aparecimento da classe trabalhadora como “ator político” central 

naquele momento da história do Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, que teria 

caracterizado um fenômeno político-cultural no qual se articulavam valores, ideias, 

tradições e modelos de organização “[...] através de um discurso em que o 

                                            

10
 GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo. São Paulo: Vértice, 1988.  BATALHA, 

Cláudio H. M. Le syndicalisme “amarelo” à Rio de Janeiro (1906-1930). These de Doctorat de 
l’Université de Paris I, junho, 1986; A identidade operária no Brasil. Revista Brasileira de História, 12 

(23/24), set. 1991 – ago. 1992. 
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trabalhador é ao mesmo tempo sujeito e objeto” (GOMES, 1988, p. 22-23). 

Por sua vez, Cláudio Batalha (1990, p. 117-127), ao analisar as práticas 

que marcaram o movimento operário e sindical na Primeira República, caracteriza a 

consciência da classe trabalhadora também como “reformista”. Tal reformismo 

envolveria um conjunto de correntes ideológicas distintas, sustentando [...] “uma 

série de práticas sindicais idênticas ou muito semelhantes”, abrangendo associações 

operárias com tendências ideológicas que iriam “[...] desde o socialismo reformista 

ao mais estreito tradeunionismo, passando por correntes que se arvoravam 

republicanas sociais ou corporativistas”. 

Estes modelos interpretativos do movimento dos trabalhadores no Brasil 

abriram uma nova perspectiva de análise do comportamento coletivo dos 

trabalhadores brasileiros, onde o processo de institucionalização das associações 

sindicais ganhava centralidade frente ao processo de cooptação perante o estado. 

No nosso estudo, não encontramos evidências de que o movimento dos 

trabalhadores em Belo Horizonte tenha sido enfraquecido pela presença cooptativa 

do Estado no cenário da sociedade mineira. Ao contrário, ao receber apoio do poder 

público e obter os direitos reivindicados, os operários alcançaram os resultados que 

tanto almejavam; ou seja, era uma relação dupla, um pacto tácito onde a classe 

obreira e a elite política no estado se reconheciam como interessados na 

consecução de suas aspirações: o primeiro de ver realizados seus direitos e o 

segundo de obter a ordem e a harmonia que a capital mineira tanto desejava. Assim, 

a classe dos trabalhadores belorizontinos não era apenas um “fantoche” nas mãos 

do poder estadual, mas um “ator” (GOMES, 1988) racional, que soube usar os seus 

interesses e articulá-los de forma a realizá-los perante o Estado.  

Além do mais, não devemos negar elementos como o reformismo e/ou o 

sindicalismo cristão no cotidiano das associações criadas no início do século XX na 

cidade de Belo Horizonte. Como dito anteriormente, segundo nossas evidências, a 

presença do ideal anarquista entre os trabalhadores de Belo Horizonte, como 

afirmou Le Ven (1977), pode ter sido mais tênue.  

Cabe destaque ainda a questão das associações de caráter mutualista, 

surgidas no país em meados do século XIX. No nosso caso, a ênfase ficará em torno 

da Associação Beneficente Tipográfica (que iremos abordar com mais detalhes no 

capítulo três). É importante salientar que desde a década de 1990, como já dito, a 

historiografia sobre a temática do mundos do trabalho redirecionou 
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significativamente a visão sobre organizações e associações operárias de caráter 

instrumental, vistos na perspectiva marxista convencional como obstáculos à 

organização de classe. Agora, no novo cenário teórico, estas organizações passam 

a ser vistas como estratégias diferenciadas de ação coletiva. Neste caso, o 

fenômeno mutualista passou a receber mais atenção de muitos pesquisadores da 

área. Vários estudos foram empreendidos sobre este tema, tratando o mutualismo 

em suas múltiplas facetas e a partir de uma nova perspectiva11.  

As sociedades de auxílio mútuo funcionavam, sobretudo, como caixas de 

previdências para as quais os associados contribuíam mensalmente com uma 

quantia previamente estabelecida em seus estatutos. Grande número delas exigia 

também uma taxa de adesão, de valor mais elevado, comumente chamada de joia. 

Os serviços prestados pelas sociedades mutualistas podiam ser bem amplos: desde 

uma remuneração para os dias parados nos momentos de doença, assistência 

médica, farmacêutica e jurídica, passando pela pensão por invalidez ao associado 

ou para seus dependentes em caso de morte, além do auxílio-funeral, herança das 

antigas irmandades religiosas (CASTELLUCCI, 2014. p. 48-49). 

Contudo, é importante afirmar que a “necessidade de acolhida”, a fim de 

terem resguardados alguns serviços de caráter “previdenciário”, não era o único 

                                            

11
 No âmbito da história, podemos citar os seguintes trabalhos: SILVA JR., Adhemar Lourenço da. As 

sociedades de socorros mútuos: estratégias privadas e públicas. Estudo centrado no Rio Grande do 
Sul – Brasil, 1854-1940. Porto Alegre: PUC/RS, (Tese de Doutorado), 2004. VISCARDI, Cláudia 
Maria Ribeiro; JESUS, Ronaldo P. de. A experiência mutualista e a formação da classe trabalhadora 
no Brasil. In: FERREIRA, Jorge; REIS FILHO, Daniel Aarão (orgs.). As esquerdas no Brasil: a 
formação das tradições (1889-1945), Vol. I. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 21-51. 
LUCA, Tania Regina de. O sonho do futuro assegurado: o mutualismo em São Paulo. São Paulo: 
Contexto; Brasília: CNPq, 1990. BIONDI, Luigi. Entre associações étnicas e de classe. Os processos 
de organização política e sindical dos trabalhadores italianos na cidade de São Paulo (1890-1920). 
Campinas: Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 
Estadual de Campinas. (Tese de Doutorado).  CASTELUCCI, Aldrin. Centro Operário da Bahia: 
mutualismo e jogo oligárquico. XXI Simpósio Nacional de História. Niterói, 2001. VISCARDI, Cláudia 
Maria Ribeiro. A experiência mutualista de Minas Gerais: um ensaio interpretativo. In: ALMEIDA, 
Carla Maria Carvalho de; OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de. Nomes e números: alternativas econômicas 
para a história econômica e social. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2006. NOMELINI, Paula Cristina Bin. 
Associações operárias mutualistas e recreativas em Campinas (1906-1931). Campinas: 
Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de 
Campinas. (Dissertação de Mestrado), 2007. LEUCHTENBERGER, Rafaela. O Lábaro protetor da 
classe operária. As Associações voluntárias de socorros-mútuos dos trabalhadores em Florianópolis - 
Santa Catarina (1886-1932). Campinas: Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas da Universidade Estadual de Campinas. (Dissertação de Mestrado), 2009. ACIOLY, 
Osvaldo Batista. Mutualismo e Trabalhadores em Maceió (1869-1920). XXV Simpósio Nacional de 
História. João Pessoa, 2009.   
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intuito da associação. Havia um duplo condicionante no movimento que levava os 

trabalhadores a se associarem. Em muitos casos, havia um misto de fatores 

relacionados às condições de vida, trabalho e luta, que se combinavam 

principalmente com a relação de construção de identidades. Neste caso, como bem 

sinaliza Claudio Batalha (1992), não há como separar o surgimento das primeiras 

associações mutualistas do processo de valorização e da visão positiva do trabalho, 

sendo que estas associações foram determinantes na definição de uma identidade 

da classe trabalhadora, ligada ao trabalho regular e à organização. Ou seja, 

podemos entender as sociedades mutualistas como espaços nos quais a classe 

trabalhadora também construiu e legitimou suas identidades socioculturais na mais 

longa duração.  

Desta forma, para além de um pensamento marxista ortodoxo, é 

importante ter em mente que a movimentação dos trabalhadores em fins do século 

XIX e início do século XX permite que relativizemos uma série de “mitos 

historiográficos”. Entre eles, as nuances entre os conceitos de classe e comunidade, 

a existência única e exclusiva de uma ideologia anarquista entre o movimento, a 

“natural” substituição das sociedades mutualistas pelos sindicatos e a falta de 

consciência da classe fora dos sindicatos de dos partidos operários.  

Atentos a esta questão, é importante identificarmos as diversas formas de 

associativismo e organizações trabalhistas que foram experimentadas em vários 

locais do país. Por isto, um olhar mais apurado nas questões específicas em torno 

da construção da cidade de Belo Horizonte se torna basilar, sendo este um fator de 

singular importância para o desenvolvimento da classe trabalhadora nesta região.  
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2. A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SOCIAL E ECONÔMICO DA CIDADE DE BELO 
HORIZONTE 
 

Considerando a cidade como um espaço que passa por processos de 

constantes transformações, cuja origem se confunde com a própria sociedade que 

ali se estabelece (ou mesmo precede o centro urbano em expansão), podemos 

afirmar que o ambiente citadino torna-se, pois, a um só tempo, gerado e gerador de 

novas formas de relações sociais.  

Pensar a cidade é, acima de tudo, entender o que existe entre os 

elementos contrários que compõem a trama dos diversos confrontos sociais. O 

próprio espaço urbano tende a denunciar a existência de uma possível tensão 

intrínseca em sua mudança. Neste caso, o urbano pode se tido como obra histórica 

que se produz continuamente a partir das contradições inerentes da sociedade. No 

caso da “cidade progresso”, o que se vê é um cenário de amplas avenidas, praças 

arborizadas, espaços comerciais, cafés, construções imponentes, asfalto, enfim, 

uma série de artifícios que simbolizavam a mentalidade do homem moderno, 

levando a atitudes e comportamentos previsíveis e padronizados. A cidade moderna 

reinventa e ressignifica caminhos antes tidos como tortuosos, impondo um ritmo de 

vida diferenciado e comportamentos que são próprios do processo de modernização. 

Entretanto, o impacto visual da cidade moderna, forjada a partir de projetos políticos 

modernizantes, plantas, mapas, códigos de posturas, entre outros, não são capazes 

de apagar as vivências e as sociabilidades antes experimentadas nestes espaços já 

transformados (LOPES, 2010).   

Conhecer o processo de construção da cidade de Belo Horizonte se faz 

importante para também entendermos como os trabalhadores agiram e lutaram 

neste espaço em busca de melhores condições de trabalho e vida. E a cidade 

capital de Minas Gerais apresentou, em sua origem, especificidades que diferenciam 

o seu processo de formação histórica e social das demais capitais do país (entre 

elas podemos citar as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo). Belo Horizonte 

também se tornou um local de segmentação, hierarquizando seu território e 

expulsando para a área suburbana e rural as camadas populares, incluindo os 

trabalhadores.  

De tal modo, é necessário ter em mente que o projeto da cidade e as 

medidas tomadas para sua completa implantação devem ser entendidos dentro do 
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seu tempo, numa visão de valorização do racional e para uma capital que se 

pretendia modelo dentro do “Estado republicano”.  

Para tanto, pensar e localizar os trabalhadores dentro da nascente cidade 

de Belo Horizonte, seja no aspecto físico, seja no econômico e no social, se fez 

necessário, onde buscamos examinar o contexto histórico do surgimento da nova 

capital mineira, abordando em especial a imagem do moderno e do aspecto 

disciplinar que marcou a construção deste espaço.  

 

2.1. AS DISPUTAS EM TORNO DA NOVA SEDE DO PODER PÚBLICO MINEIRO: 
A TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL 

 
As novas ideias surgidas com o advento da República afetaram 

diretamente a vida política do país, já que poderiam significar o rompimento com o 

sistema político centralizador exercido pelo governo imperial. O ambiente de 

incertezas dos primeiros anos do novo regime político, em meio à necessidade de 

legitimação, determinou um horizonte favorável a um ousado projeto de construção 

de uma cidade capital (CARVALHO, 1987). 

A questão da mudança ou a construção de uma nova capital mineira era 

discutida desde a época colonial. Por volta de 1720, o Conde de Assumar indicaria a 

região de Cachoeira do Campo para ser uma possível sede do governo, a fim de 

não expor a “casa dos governadores” a “arremetidas dos motineiros.” A conjuração 

mineira de 1789 também propôs a transferência da capital para a vila de São João 

Del Rei, sob o argumento de que aquela região seria “mais bem situada e farta de 

mantimentos”. Mas somente no final do século seguinte a mudança seria assunto 

recorrente. Entre as justificativas, alega-se o papel que então se atribuía a uma 

capital, ou seja, a de centro politicamente integrador e economicamente difusor do 

desenvolvimento de toda província (SILVEIRA, 2008. p. 96). 

Com a “vitória” republicana de 15 de novembro de 1889, acirraram-se os 

debates em torno do poder local em Minas Gerais, visto que Ouro Preto (capital 

desde 1720, quando da separação das capitanias São Paulo e Minas Gerais) - na 

concepção dos republicanos mineiros - caracterizava-se como um centro político 

administrativo típico do Império, além de possuir deficiências estruturais para se 

tornar polo dinamizador da vida econômica do estado. Para os apoiadores da 

mudança do centro administrativo na nova capital, a vida e os valores urbanos 

tenderiam a favorecer a prática republicana, que se caracterizava principalmente 
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pelos ideais positivistas, além do mais, uma capital republicana teria que ter uma 

destinação, neste caso, dotar o Estado de um governo eficiente (CARVALHO, 1987. 

p.12). 

O governo da cidade de Ouro Preto, não querendo perder sua posição de 

capital, tratou de empreender melhoramentos locais. Para tanto, prolongou a estrada 

de ferro Dom Pedro II, criou sistemas para o abastecimento de água, iluminação e 

contratou engenheiros com o objetivo de projetar ruas e duplicar as já existentes, 

com o propósito de facilitar o tráfego. Houve ainda uma solicitação do então prefeito 

Walter Heilbuth ao governador do estado, Crispim Jacques Bias Fortes, que 

proporciona-se um prazo de 30 anos para que a cidade de Ouro preto pudesse 

nivelar o planalto do Cruzeiro, no intuito de adaptá-lo à construção de 5.000 novas 

casas, ou seja, edificar uma nova cidade. A petição foi aceita pelo governador 

(despachada em 19 de agosto de 1890). Assim, no imaginário dos ouro-pretanos 

estava sanada a discussão sobre a possível mudança da capital (BARRETO, 1936. 

p.214-222). 

Porém, para os “mudancistas”, era necessário mais do que melhorias 

urbanas na cidade de Ouro Preto; era preciso também romper com os laços de uma 

sociedade que permanecera, até então, ligada aos modelos tradicionais. Um novo 

tempo pressupunha uma nova espacialidade, e uma nova cidade-capital no estado 

mineiro serviria para consolidar a emergente República, dando sentido material à 

ideia de ruptura.  

Belo Horizonte surgiria tendo como ideal ser uma metrópole não somente 

de Minas Gerais, mas da República. O projeto da cidade teria sido pensado de forma 

a inscrevê-la no mundo moderno, apresentando-se, pois, como espaço para 

constituição de uma nova sociabilidade (ARRUDA, 2000. p. 57). 

Letícia Julião (1996, p.50) afirma que, para os “mudancistas”, a 

necessidade de distinguir-se da antiga ordem impunha um deslocamento, uma 

mudança de lugar, e o advento da República era o elemento-chave na concepção 

desta temporalidade, sendo a cidade o espaço de sua representação.  

A criação de uma nova capital para Minas Gerais representou, portanto, o 

início de um tempo de modernização e desenvolvimento, sendo a proclamação da 

República um fator ímpar no que tange à ruptura com o passado, pois 

 

[...] a cidade aparece como signo de um novo tempo; centro de 
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desenvolvimento intelectual e de novas formas de riqueza e trabalho; 
foco irradiador da civilização e progresso; um lugar moderno, 
higiênico e elegante, capaz de consolidar um poder vigoroso e 
assegurar a unidade política do estado (JULIÃO, 1996. p. 50). 

 

No dia 24 de outubro de 1891, foi promulgada a Lei no 1, adicional à 

Constituição Estadual de Minas Gerais, que autorizava o estudo de uma, entre cinco 

localidades —  Belo Horizonte, Paraúna, Barbacena, Várzea do Marçal e Juiz de 

Fora —  a ser escolhida como sede da nova capital, como cita o artigo 1º: 

 

Art. 1 - O presidente do estado mandará, com urgência, por uma ou 
mais comissões de sua livre nomeação, proceder a estudos nos 
seguintes lugares para dentre eles ser escolhido um para o qual seja 
mudada a capital do estado: Belo Horizonte, Paraúna, Barbacena, 
Várzea do Marçal e Juiz de Fora (MINAS GERAIS, 1927)12. 

 
Além de tentar romper com a antiga ordem política e ter a missão de 

simbolizar a “ordem e o progresso” da nascente República, a questão da construção 

de uma nova capital, na visão dos líderes políticos apoiadores da mudança, também 

esteve relacionada ao intuito de unificação do território mineiro. Alegavam que o 

mercado se desenvolvia como parte de uma economia de exportação (isto falando 

tanto da mineração quanto da cafeicultura), o que reforçava o dilaceramento da 

província, que se dividia em regiões autônomas.  

É igualmente importante destacar que a disputa em torno do novo centro 

político esteve ligada às novas forças econômicas dentro do estado. De acordo com 

Maria Efigênia Lage Resende (1974, p.131), a chegada da República acabou por 

desencadear a luta pela obtenção do poder político, ou seja, cada localidade 

procurava disputar a posição da sede administrativa do estado de acordo com a 

situação financeira próspera ou decadente de cada região.  

Desta forma, as regiões do Norte e Centro se organizaram para manter o 

poder político. Já as outras regiões — Zona da Mata e Sul — defendiam a 

transferência da capital mineira sob o argumento econômico do café, que desde o 

início de 1880 representava a força da economia. Contudo, tais regiões não se 

integrariam ao centro do estado, pois o café, sendo um produto de exportação, era 

                                            

12
 Diário Oficial de Minas Gerais. Belo Horizonte, 1927 apud FARIA; GROSSI, 1982. 
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comercializado nos centros mais importantes da costa brasileira: Rio de Janeiro e 

São Paulo, não contribuindo, portanto para uma efetiva integração do Estado 

mineiro.  

Destarte, para se chegar à decisão do Arraial do Curral Del Rei como o 

local a ser edificado o novo centro administrativo do estado, vigoraram fatores tanto 

econômicos, políticos e, também é bom destacar, os relacionados aos princípios de 

higiene e salubridade. Tendo todas as excelentes condições físico-biológicas, além 

de ser um local político estratégico (centro do estado), Belo Horizonte foi, em 17 de 

dezembro de 1893, designada como o local para ser construída a nova capital de 

Minas Gerais, de acordo com a Lei nº 3 da Constituição do Estado, promulgada pelo 

então presidente do Congresso, Crispim Jacques Bias Fortes. A capital foi 

inaugurada, inicialmente, com o nome Cidade de Minas, mudando a denominação 

para Belo Horizonte, no ano de 190113. 

Além dos fatores políticos e econômicos, o ideal de modernização foi de 

fundamental importância para se pensar uma nova cidade-capital, uma nova 

territorialidade para sede do governo do estado. A modernização, atingido as áreas 

econômicas, políticas e sociais, e o modernismo, englobando a arte e a cultura 

foram fatores-chave para se pensar um novo espaço para a capital de Minas Gerais, 

agregando, assim, todo o simbolismo de uma época.  

 

2.2. A CONSTRUÇÃO DA CIDADE DE BELO HORIZONTE À LUZ DAS 
EXPERIÊNCIAS URBANAS DE LONDRES, SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO 
 

A cidade de Belo Horizonte foi construída pela intervenção estatal, num 

traçado modernizador, inspirado nas experiências urbanísticas das cidades 

europeias e norte-americanas, ou seja, uma cidade planejada. Segundo Letícia 

Julião (1996, p. 51), a criação e a construção da cidade concretizavam os desejos de 

uma elite que encarava o advento da República como sinal de ruptura com o 

passado, preconizando a modernização e o desenvolvimento nacional.  

                                            

13
 “Nós os representantes do povo mineiro, em Congresso Legislativo, decretamos e promulgamos a 

seguinte lei: Art. 1º Fica designado o Belo Horizonte para aí se construir a capital do estado” (MINAS 
GERAIS, 1893). 
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Movido pela nova ordem republicana, positivista e científica, inspirado 

ainda em um repertório urbanístico em alta no estrangeiro, Aarão Reis (atendendo 

ao governo da época), juntamente com a Comissão Construtora da Nova Capital 

(CCNC), planejou a cidade concebendo as ruas como “artérias e veias”. O 

planejamento das cidades, durante o século XIX, assentou-se em ideais sanitaristas, 

comparando-as a um corpo saudável, limpo e onde o movimento se dava com total 

liberdade, e a população pudesse respirar livremente, numa cidade altamente 

organizada e compreensiva, em que ruas, avenidas e praças representassem uma 

ruptura radical com o modelo das cidades até então.  

As cidades planejadas, segundo Richard Sennett (2006), eram pensadas 

de acordo com a revolução científica da compreensão do corpo humano e de sua 

circulação sanguínea, proposto por William Harvey em sua obra escrita em 1628, De 

motu cordis. O que Harvey expôs parecia bastante simples: o coração bombeia 

sangue através das artérias e veias, recebendo-o destas últimas para ser 

bombeado. Muitos engenheiros e urbanistas fizeram tal analogia na construção de 

cidades: a livre circulação (como a sanguínea) ao longo das ruas principais, 

transformando-as num importante espaço urbano, cruzando áreas residenciais ou 

atravessando o centro da cidade.  

Construtores e reformadores passaram a dar maior ênfase a tudo que 

facilitasse a liberdade de trânsito das pessoas, imaginando uma cidade de “artérias” 

e “veias” contínuas, através das quais os habitantes pudessem se transportar, tais 

como hemácias e leucócitos no plasma saudável. Assim, as palavras “artérias” e 

“veias” entraram para o vocabulário urbano já no início do século XVIII, aplicadas por 

projetistas que tomaram o sistema sanguíneo como modelo para o tráfego, quando 

muitos engenheiros estabeleceram uma ligação entre saúde e locomoção/circulação.  

E Belo Horizonte não fugiu a estes ideais. Segundo o artigo nº2 do 

Decreto no 803 do ano de 1895 sobre o levantamento da planta geral da capital, 

temos: 

A sua área será dividida em seções, quarteirões, lotes, com praças, 
avenidas e ruas necessárias para a rápida e fácil comunicação dos 
seus habitantes, boa ventilação e higiene (MINAS GERAIS, 1985)14.  

 

                                            

14
 Minas Gerais, Ouro Preto, p.84 apud BARRETO, 1995. p. 232. 
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Aarão Reis planejou as ruas da área central, com largura de 20m, para a 

conveniência, arborização e livre circulação de veículos. Já as avenidas foram 

fixadas na largura de 35m, suficiente para dar beleza e conforto à população. E não 

bastava um modelo traçado somente em soluções arquitetônicas; a gestão moderna 

da cidade exigia intervenções as mais diversas, como saberes jurídicos, médicos-

sanitaristas e estatísticos, entre outros, na busca por respostas a problemas como 

miséria, falta de saneamento, doenças, densidade populacional e o potencial de 

tensões e revoltas sociais (BARRETO, 1995). 

Inaugurada em 12 de dezembro de 1897, a cidade capital representou 

tudo o que de moderno era preconizado, nas palavras de Joaquim Nabuco Linhares:  

 

Hércules e titânicos foram os trabalhos então realizados. Do Nada 
pode-se dizer, e em tão curto espaço, surgiram as belas avenidas e 
ruas que aqui estão e os suntuosos edifícios públicos e particulares 
que garbosos sustentam nesta cidade (LINHARES, 1905, p.381). 

 
Característica de uma cidade que se desejava moderna15, Belo Horizonte 

não fugiu ao paradigma de ser um local de segmentação. De acordo com o estilo 

funcional e progressista de urbanismo que se iniciou na segunda metade do século 

XIX, a nova capital de Minas Gerais também possuía espaços classificados e 

ordenados de acordo com as funções e necessidades sociais. Tal fato é percebido 

no projeto (planta) da Comissão Construtora da Nova Capital (CCNC), onde o 

engenheiro chefe Aarão Reis dividiu Belo Horizonte em três zonas:  

 

A zona urbana que constituía o espaço moderno e ordenado 
reservado para as elites mineiras. Possuía avenidas largas, retas, 
geométricas, infraestrutura sanitária e técnica, área que deveria ser 
espelho das cidades mais modernas do mundo; a zona suburbana, 
fora dos limites da Avenida do Contorno que funcionava como uma 
fronteira que separava a vida urbana da suburbana, onde as 
moradias eram sofríveis e os serviços precários; e, por fim, a zona 
rural, um cinturão verde, onde se localizariam os núcleos coloniais 
que abasteceriam a Capital de frutas, legumes, verduras e matéria 
prima para a sua construção (OLIVEIRA, 2004. p. 34-35). 

 
 O objetivo desse “enquadramento social” era estabelecer uma ordem 

                                            

15
 De acordo com Rogério Arruda (2000, p.221), o termo moderno significaria um ideal de mudança, 

de transformação: a busca incessante de um novo tempo. 
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dentro da cidade. De acordo com os construtores da cidade (lembrando que os 

mesmos eram influenciados pelo contexto da ordem liberal vigente), era necessário 

traçar com a régua e o compasso uma ordem social harmônica, unitária, onde não 

houvesse lugar para a chamada desordem urbana. 

 

Nas intervenções [dos construtores] eram implantados sistemas 
sanitários públicos; abertas longas avenidas compatíveis com o 
tráfego denso; fincados edifícios modernos nos antigos cenários 
medievais. Tratava-se de assegurar condições mínimas de vida para 
uma população em rápido crescimento, adequar a cidade aos 
negócios, às instituições e ao poder burguês e, ainda, criar 
dispositivos de controle da multidão de homens pobres e 
trabalhadores, de modo a ajustá-los às exigências produtivas 
modernas e a um padrão de ordem urbana (JULIÃO, 1996, p.55). 

 
Portanto, as cidades amplas, abertas, livres para passagens e 

transparentes valorizaria a individualidade. As pessoas estariam enquadradas no 

conjunto que foi articulado. Os espaços abertos e iluminados da cidade deveriam 

colocar todos sob a vista de todos. As construções das cidades e a revolução 

urbanística (cidades planejadas), com suas ruas largas, vastas e limpas, poderia 

também tornar visíveis as pessoas que nela transitam e vivem. A cidade se tornaria 

uma paisagem naturalizada, palco de acontecimentos que nada opera, local que se 

reproduz, se filtra, se duplica ou se absorve a luz, permitindo ser visto ou se ver, 

conforme uma vontade alheia aos transeuntes. Sabemos que esta situação não 

basta para formar comportamentos, mas pode ser através dela que eles venham a 

se desenvolver. Por outro lado, cabe ressaltar que este sistema de ordem era 

característico do contexto liberal vigente no início do século XX, onde a ideia de 

cidadania e individualismo era enfatizada. Neste sentido, os indivíduos, mesmo 

sendo “vigiados”, eles também cumpriam a máxima da valorização do bem público, 

de preservação e respeito ao espaço urbano social. O espaço público, neste 

contexto de ordem liberal, segundo Richard Sennett (1989), destinava-se muito mais 

à ideia de passagem do que de permanência. As ruas amplas seriam específicas 

para movimentação e circulação, uma espécie de arquitetura da visibilidade. Por ser 

um espaço amplo, aberto e público, acabaria por produzir um isolamento, pois todos 

estariam visíveis a todos, o que tornaria a liberdade do espaço um conflito com a 

liberdade do corpo.  

Em se tratando do plano da cidade de Belo Horizonte, houve uma rigidez 
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quanto à construção do espaço, que destinava a área interna — perímetro da 

avenida do Contorno — a funções específicas, empurrando para as zonas 

suburbanas e rurais as camadas populares. Isto se deu ainda pela grande 

dificuldade de acesso à moradia dentro da área central, que deveria ser obtida 

através do mercado imobiliário, que crescia juntamente com a cidade. Assim, o 

crescimento populacional se deu da periferia para o centro, como mostra o quadro: 

 

Tabela 1 - Distribuição da população de Belo Horizonte em 1912 

LOCALIZAÇÃO POPULAÇÃO % 

Urbana 12.033 32 

Suburbana 14.842 38 

Rural 11.947 30 

TOTAL 38.822 100 

             Fonte: Recenseamento do ano de 1912. Minas Gerais, Belo Horizonte, 27/07/1912. 
 

 

É importante salientar que o espaço em construção da nova capital 

mineira visava o funcionamento eficiente do estado; desta forma, no que se refere à 

ocupação, tratava-se de atender primeiramente aos funcionários públicos oriundos 

de Ouro Preto. O governo do Estado cederia gratuitamente um lote de terreno na 

nova capital, de acordo com a planta geral, para cada um dos funcionários estaduais 

que por força de suas funções fossem obrigados a transferir-se para Belo Horizonte; 

e aos proprietários de casas em Ouro Preto que pagassem o imposto predial no 

exercício do ano de 1890 e que construíssem suas novas residências até o prazo de 

17 de dezembro de 1893 (BARRETO, 1995. p.238). Esta foi uma das formas 

encontradas pelo governo para vencer a resistência dos que não queriam a 

mudança.  

No bairro Funcionários abrigou-se o funcionalismo público. Tal localidade 

se constituiu em uma espécie de “cartão de visitas”, pois possuía excelentes casas, 

ruas simétricas (como em todo traçado, dentro da chamada área urbana) e ótimas 

instalações sanitárias. Porém, é importante destacar que mesmo neste bairro havia 

a convivência vertical entre classes sociais, pois abrigava funcionários públicos em 

geral, desde desembargadores a servente de escolas (COSTA; BAPTISTA, 1998. 

p.263). Por sua vez, a área central foi destinada à construção de prédios públicos, 

do Parque Municipal e da Zona Comercial (atual Santos Dumont).  

Já o Parque era visto como o “pulmão urbano”, órgão respiratório tão 
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importante quanto o coração. Era considerado o local de experiência social da 

cidade. Circulando através de ruas-artérias, as pessoas passariam pelo parque, 

respirando seu ar fresco, da mesma forma que o sangue é refrescado pelos pulmões 

(SENNETT, 2006. p. 267). No Parque Municipal belorizontino, várias construções 

foram edificadas para enfeitar o “belo jardim”, proporcionando entretenimento aos 

transeuntes e acolhendo inúmeros eventos sociais e esportivos. 

Assim, a área central era considerada a mais “atraente”, pois concentrava 

os serviços urbanos modernos, como saneamento e iluminação. Obviamente, por 

ser o território mais elegante era o menos acessível, já que seus terrenos eram bem 

valorizados (pelos padrões de mercado da época). Portanto, a área central, 

especificamente o bairro Funcionários e as partes altas, próximas às ruas da Bahia, 

Rio de Janeiro e Espírito Santo, acabaram se tornando os lugares das elites, que 

construíram suas residências, faziam negócios e desfrutavam do lazer oferecido 

naqueles locais. Os pobres também estavam localizados na área central, porém 

ficavam restritos apenas ao Barro Preto, ao bairro do Quartel (atual Santa Efigênia) e 

ao bairro do Comércio (atual Hipercentro, ou Centro da cidade).  

Contudo, antes de adentrarmos a abordagem das habitações operárias e 

como os trabalhadores também reivindicaram vez e voz no espaço público em 

formação, cabe fazermos uma análise comparativa do processo de urbanização das 

cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Londres. Assim, conseguiremos perceber o 

quanto a cidade de Belo Horizonte teve de especificidades em sua formação e como 

a atuação do poder público foi significativa para a construção da cidade capital 

mineira e para a formação e desenvolvimento de uma classe trabalhadora neste 

espaço.  

Do núcleo provinciano, considerado de “segunda categoria”, antes de 

1870, a cidade de São Paulo passou à condição de centro da região 

economicamente mais dinâmica do país. A “capital do café”, assim conhecida 

durante o período denominado de República Velha, despontou com o impulso 

agroexportador, iniciando, ainda, um centro fabril. Assim, em meados do século XX, 

a cidade já era conduzida a estágio de metrópole industrial (CAMPOS, 2002, p. 17). 

A perspectiva da construção de um centro urbano de porte, no lugar da 

“cidadezinha” modesta existente até então, passou a implicar a emergência de 

propósitos centralizadores e expansionistas amparados na modernização (como em 

Belo Horizonte) da região paulistana.  
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Sem dúvida, o marco divisor para o crescimento da cidade de São Paulo 

foram os anos da década de 1870, onde houve um impulso do crescimento pela 

comercialização e plantio do café. Tal fato levou à reestruturação do espaço, 

baseada principalmente na criação de canais de exportação e interiorização do 

território paulista. O sistema ferroviário passou a fazer uso de um corredor de 

escoamentos, desembocando no porto da cidade de Santos. Desta forma, a 

concentração do fluxo comercial sobre o eixo São Paulo-Santos teria enorme 

impacto sobre o crescimento da capital paulista.  

Por conta da expansão cafeeira nos anos de 1872-187516, o governo de 

São Paulo (chefiado pelo presidente da província, João Teodoro Xavier – nomeado 

pelo partido conservador do gabinete do Visconde Rio Branco) criou condições para 

a expansão urbana. O objetivo era transformar a cidade de São Paulo em polo de 

atração comercial. Para além do sistema de transportes e a expansão cafeeira, a 

cidade tornava-se polo administrativo, centro residencial, financeiro e de negócios. 

As intervenções realizadas visavam remodelar os espaços públicos, tornando-os 

mais atraentes, criar novos bairros destinados a receber o afluxo populacional e 

estabelecer ligações viárias entre os diversos componentes da nova ordem urbana: 

centro de negócios, áreas residenciais, estações ferroviárias (CAMPOS, 2002. p.47).  

[...] Entre as obras de embelezamento e lazer, João Teodoro abriu 
novos caminhos e reformou outros, incluindo a cidade antiga num 
sistema viário que preservava o seu centro ao mesmo tempo em que 
ordenava um anel de circulação externa ao Triângulo, 
potencializando futuras ocupações no que até então era apenas uma 
periferia vazia. O investimento na facilitação de locomoção dentro da 
cidade nesses anos parece, assim, ter sido muito mais um dos 
aspectos de uma política de expansão, que procurava incentivar a 
ocupação futura das áreas periféricas da capital, do que uma 
necessidade premente da população (AZEVEDO, 2009. p. 95).  
 

Contudo, cabe ressaltar que foi somente no período republicano (fins do 

século XIX e início do século XX) que o projeto de urbanização da cidade de São 

Paulo tornar-se-ia prioridade, assim como nas cidades do Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte.  

De forma mais “autônoma”, a cidade de São Paulo foi se modernizando. 

                                            

16
 Período que também ficou conhecido como a “segunda fundação” de São Paulo, por ser um 

momento de grande intervenção pública no processo de urbanização da capital paulista.  
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Os urbanistas Vítor Freire, Saturnino de Brito e Ricardo Severo (responsáveis pela 

remodelação urbana da cidade paulista), mesmo tecendo elogios aos 

empreendimentos de Aarão Reis e à sua equipe no processo de construção da 

cidade de Belo Horizonte (que priorizou a circulação urbana, bulevares largos e 

arborizados, rodeados de edificações higiênicas), procuraram construir um caminho 

próprio para a cidade de São Paulo, não subordinado às ideias “haussmannianas”17 

adotadas pelos engenheiros chefes de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro.      

No processo de urbanização e remodelação da cidade de São Paulo, 

mesmo havendo ações de caráter higienistas, de controle e disciplina da população 

mais pobre por meio de medidas sanitárias (a exemplo de Belo Horizonte e bem ao 

estilo de Hausmann)18, o que prevaleceu foi a intenção de transformar a capital 

paulista numa “vitrine condigna para a economia cafeeira”. Ou seja, o liberalismo 

predominante na condição dos negócios agroexportadores inviabilizava a adoção 

das normas reguladoras e do intervencionismo estatal no processo de urbanização 

da capital paulista. Fato bem distinto do que ocorreu em Belo Horizonte, onde o 

poder público foi decisivo na construção da capital mineira.  

Desta forma, durante o processo de remodelação do espaço e 

urbanização na cidade em São Paulo, 

 

Qualquer processo de tomada de decisões, definição da política 
estatal, ou tentativa de impor um ‘consenso’ indicando o caminho a 
ser seguido, envolvia a disputa entre visões divergentes, ecoando a 
disparidade dos interesses em jogo. Tal situação ressoava na esfera 
municipal, uma vez que o processo de intervenção urbanística, longe 
de ser mero campo de progresso técnico, implicava opções com 
sérias consequências sobre as condições de vida, acumulação e 
produção vigentes no centro urbano (CAMPOS, 2002, p. 283). 
 

Concluindo, o que se percebe, se comparada à cidade de Belo Horizonte, 

                                            

17
 As ideias de haussmannização se referem à reforma urbana realizada em Paris durante o Segundo 

Império (1853-1870) por ordem de Napoleão III e sob a direção do Prefeito do Sena, Georges-
Eugène Haussmann. Esta reforma urbana representa o conjunto das obras realizadas em Paris e 
define uma forma de intervir, do poder público, no espaço urbano, remodelando-o de forma “intensa e 
radical”.   
18

 No mesmo espírito sanitarista e disciplinador adotado pelas cidades do Rio de Janeiro e, mais 
especificamente, por Belo Horizonte, a Câmara paulistana reformou a Polícia Sanitária Municipal, a 
cargo da Intendência de Polícia e Higiene – com poderes para inspecionar prédios comerciais e de 
moradia (visando particularmente os cortiços – moradias populares), exigindo reformas e demolições, 
desinfetando habitações e vacinando a população (CAMPOS, 2002. p.62). 
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é que na cidade de São Paulo o caráter liberal que vigorava no comércio do café 

também se estendeu para a esfera social e urbana. A intervenção do poder público 

no aspecto urbanístico da cidade se deu de forma “tímida”, ou seja, o crescimento 

urbano ocorreu com uma maior autonomia.  Não eram apenas as implicações 

técnicas do progresso urbano que estavam em jogo. Outras situações também 

estavam em fase de desenvolvimento na capital paulista, como a acumulação e 

produção econômica e as condições de vida não apenas da classe trabalhadora, 

mas também (e principalmente) da elite paulista em formação. Em Belo Horizonte, 

ao contrário, o poder público foi mais incisivo na criação do espaço urbano da nova 

capital mineira, o que talvez nos leve a entender algumas especificações da 

formação da classe trabalhadora neste espaço.  

Em se tratando da Capital Federal, a cidade do Rio de Janeiro, também 

passou por um intenso processo de urbanização e remodelação de seu espaço, no 

início do XX. Na verdade, com o advento da República a cidade fluminense sofreu 

grandes modificações tanto no aspecto econômico, como também social, político, 

cultural e claro, urbanístico, que já vinham sendo processados desde meados do 

século XIX, mas que somente precipitaram-se com a mudança de regime político.  

A reforma urbana ocorrida na cidade do Rio de Janeiro entre os anos de 

1903 e 1906 teve dois tipos de intervenções: uma conduzida pelo governo federal e 

projetada pelo ministro Lauro Müller e o engenheiro Francisco Bicalho 

(principalmente focando a modernização do Porto do Rio de Janeiro), e a outra 

levada a cabo pela prefeitura da cidade em questão. À época o prefeito era 

Francisco Pereira Passos, e por isso tal reforma ficou conhecida como reforma 

Pereira Passos. Ambos os projetos de intervenção urbana resultaram da iniciativa do 

então Presidente da República Rodrigues Alves, que desde o seu discurso de posse 

anunciara uma grande ação de reformulação urbana, sob o pretexto de melhorar a 

imagem, a salubridade e a economia da capital federal, a fim de facilitar a imigração 

de estrangeiros ao Brasil (AZEVEDO, 2003, p.41), além de dar visibilidade e 

concretude ao ideal da então República instaurada.   

A remodelação urbana da capital federal consistiu fundamentalmente na 

abertura, prolongamento e alargamento de um conjunto de ruas da cidade, 

modificando, assim, o sistema viário da urbe. Semelhante à cidade de Belo 

Horizonte, o projeto de reestruturação da cidade do Rio de Janeiro visava a um 

centro urbano organicista. Ou seja, os engenheiros responsáveis pelo projeto de 
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remodelação da cidade idealizavam a urbe fluminense como um “[...] corpus 

continente de diversos órgãos vitais, sendo a ligação das ruas fundamentais para o 

funcionamento harmônico do corpo urbano” (AZEVEDO, 2003. p.53) 

O ideário de civilização presente no processo urbanístico de Pereira 

Passos estava relacionado a uma série de valores desenvolvidos pela sociedade 

europeia (belle époque) ao longo da modernidade. Consistia na manutenção de uma 

civilidade urbana burguesa – na qual a ideia de individualidade e de uso 

regulamentado do espaço público se ligava à atividade estética e cultural, na 

reverência a um passado e no respeito à lei e à ordem pública estabelecida pelo 

Estado e através de uma elite política ilustrada.  

Como resultado, o governo carioca de então passou a estabelecer uma 

série de medidas proibitivas. Este tencionava promover uma nova ética urbana, 

novos usos e costumes considerados condignos com os padrões daquilo que se 

julgaria civilizado. Ser civilizado em uma grande cidade era, sobretudo, ter posturas 

pertinentes ao senso de individualidade, ao reconhecimento da legitimidade do 

espaço privado e, principalmente, a percepção do espaço público como um espaço 

que deve ser utilizado a partir da observação às regras estabelecidas por leis. No 

entanto, longe do universo de práticas e formas de uso do espaço urbano pelas 

camadas populares, as normas “civilizadoras” decretadas pela municipalidade 

tinham como referência os padrões burgueses de países como França e Inglaterra, 

exemplos máximos daquilo que a Prefeitura do Rio de Janeiro entendia por 

civilização. 

 

Assim, tal fato atribuía a esse conjunto de normas reguladoras da 
ética urbana uma dimensão quixotesca, pois tentava-se impor um 
padrão de civilidade urbana burguesa e europeia a uma cidade de 
tradição escravista e culturalmente heterogênea – marcada pela 
presença de uma miríade de migrantes e imigrantes. Nesse período, 
o espaço público do Rio de Janeiro era ocupado por figuras como 
capoeiras, ex-escravos biscateiros – muitos dos quais foram negros 
ao ganho antes da abolição – carroceiros, vendedores de perus, de 
vísceras, de leite retirado diretamente da vaca, trapeiros, rezadeiras, 
tatuadores, entre outros. Como cidade tropical e de tradição 
escravista, era comum ver-se nas ruas estreitas e sinuosas do Rio de 
Janeiro o contraste entre os ‘cavalheiros’ cariocas trajados de paletó, 
dividindo o espaço com negros descalços e sem camisa, anunciando 
aos gritos seus serviços e produtos. Somava-se a este cenário a 
presença de migrantes e imigrantes de diversas partes – quase 
sempre rurais – do Brasil e do mundo em roupas surradas e não raro 
de pés descalços (AZEVEDO, 2003. p.62). 
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No que se refere ao contingente demográfico da cidade do Rio de 

Janeiro, de acordo com José Murilo de Carvalho, no livro Os bestializados: Rio de 

Janeiro e a república que não foi (1987, p.16), as alterações quantitativas foram 

impressionantes. Alterou-se não apenas o número de habitantes, mas também sua 

composição étnica e de estrutura ocupacional. A abolição da escravatura, no ano de 

1888, lançou o restante da mão de obra escrava no mercado de trabalho livre e 

engrossou o contingente de subempregados e desempregados. Além disso, 

provocou um êxodo para a cidade, proveniente da região cafeeira do estado do Rio 

de Janeiro, e um aumento na imigração estrangeira, especialmente de portugueses. 

A população, em termos absolutos, quase dobrou entre 1872 e 1890, passando de 

266 mil para 522 mil.  

Ainda de acordo com Carvalho (1987, p.17), uma consequência 

importante a ser ressaltada deste grande contingente populacional foi o acúmulo de 

pessoas em ocupações mal remuneradas ou sem ocupações fixas. Domésticos, 

jornaleiros, trabalhadores em ocupações mal definidas poderiam chegar a mais de 

200 mil em 1906, vivendo em tênues fronteiras entre a legalidade e ilegalidade, por 

vezes participando simultaneamente de ambas.  

 

Esta população poderia ser comparada às classes perigosas ou 
potencialmente perigosas de que se falava na primeira metade do 
século XIX. Eram ladrões, prostitutas, malandros, desertores do 
Exército, da Marinha e dos navios estrangeiros, ciganos, ambulantes, 
tropeiros, criados, serventes de repartições públicas, engraxates, 
carroceiros, floristas, bicheiros, jogadores, receptadores, pivetes (a 
palavra já existia). E é claro, a figura tipicamente carioca do capoeira 
[...]. Morando, agindo e trabalhando, na maior parte nas ruas centrais 
da Cidade, tais pessoas eram as que mais compareciam nas 
estatísticas criminais da época, especialmente as referentes às 
contravenções do tipo desordem, vadiagem, embriaguez, jogo 
(CARVALHO, 1987, p.18).  

 
Desta forma, na tentativa de impor “civilidade” ao habitante da urbe, 

Pereira Passos foi emitindo, ao longo de sua gestão, uma série de proibições 

relativas a práticas urbanas comuns na cidade. O prefeito passou a proibir que se 

cuspisse na rua e nos bondes, proibiu a vadiagem de caninos, proibiu que se 

fizessem fogueiras nas ruas da cidade, que soltassem balões, proibiu a venda 

ambulante de loterias, de exposição de carnes à venda nas ruas, também proibiu o 

trânsito de vacas leiteiras na cidade e andar descalço e sem camisa (BRENNA, 1985 
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apud AZEVEDO, 2003. p. 62). Levando em conta que esta é uma cidade de 

população tão heterogênea, podemos deduzir o quão difícil foi aplicar tais leis.  

Assim, reforçando o papel do centro urbano como o de lugar modelar da 

civilização, Pereira Passos buscou estabelecer artérias de ligações diretas do centro 

com todas as regiões da cidade (muito semelhante ao projeto de urbanização da 

cidade de Belo Horizonte). A intenção do então prefeito era tornar o centro da cidade 

um lugar para o convívio “civilizado”, um espaço que convidaria os habitantes dos 

mais diversos locais do Rio de Janeiro a frequentá-lo, uma vez que seria lugar de 

aprendizado da ética urbana, da civilização que deveria tomar toda a cidade. 

Contudo, cabe ressaltar que a reforma urbanística empreendida por 

Pereira Passos foi um pouco menos conservadora do que a que foi promovida na 

cidade de Belo Horizonte. Isto porque, diferente de uma avenida que contornasse a 

cidade e servisse como “cinturão” separando a zona urbana da suburbana (avenida 

do Contorno, em Belo Horizonte), o que houve no Rio de Janeiro foi o 

estabelecimento de avenidas que ligassem a zona sul ao centro, bem como esta aos 

subúrbios, regiões que receberam diversas obras de melhoramento e 

implementação viária, o que proporcionou uma interligação orgânica entre diversos 

bairros e regiões do subúrbio da cidade. Houve, assim, uma busca de tentar articular 

diversas regiões da cidade com o centro urbano do Rio de Janeiro, algo fundamental 

no projeto de integração conservadora, no qual o centro urbano da cidade aparecia 

como centro modelar da civilização, lugar da sua exemplaridade para os habitantes 

das demais regiões da urbe (AZEVEDO, 2003. p. 69).  

Desta forma, podemos dizer que a reforma Pereira Passos foi um pouco 

diferente do que aconteceu em Belo Horizonte. A renovação urbanística do centro 

carioca tentou não excluir totalmente a presença das camadas populares deste novo 

espaço em construção. Houve uma ligeira tentativa de integrá-las, mesmo que de 

maneira conservadora, ou seja, estimulando a participação da população mais 

carente no centro urbano, porém a partir de sua adesão a uma visão de mundo 

individualista, liberal e de comportamento ao estilo burguês europeu. Os populares 

(e nisto incluem-se os trabalhadores), durante a reforma Pereira Passos, tiveram que 

deixar a cidade (o centro) e se alojar nos subúrbios e nos morros adjacentes. O 

intuito do prefeito, com a tentativa de integração, era levar “civilização” ao subúrbio, 

pois o carioca, ao frequentar o centro, seja para trabalho ou lazer, levaria de volta ao 

seu local de moradia a civilidade, a ética urbana e a educação estética necessárias 
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para se disseminar a “civilização” por toda a cidade. 

Porém, é perceptível que a reforma Passos aumentava a segmentação 

social e o distanciamento espacial entre os setores da população mais carente e os 

“nobres viventes” do centro fluminense, ao modelo do que acontecia também em 

Belo Horizonte. O incremento que se fez no caso da cidade do Rio de Janeiro, se 

comparado com a nascente capital mineira, seria a heterogeneidade da composição 

social na cidade carioca. Este grande e diverso contingente populacional fez com 

que setores da população forjassem novas realidades sociais e culturais, o que em 

muitos momentos fez com que houvesse manifestações políticas, por vezes, de 

forma violenta (a exemplo de algumas revoltas populares como a da Vacina – 1904). 

Mesmo tentando levar a “civilidade” para toda a cidade, podemos perceber que as 

medidas impostas por Pereira Passos foram difíceis de serem cumpridas.  

Mesmo assim, podemos afirmar que o processo de urbanização da cidade 

carioca vem ao encontro do que foi adotado na cidade de Belo Horizonte, ou seja, o 

de remodelação do espaço para a então república instaurada, levando em conta o 

símbolo maior de ordem e progresso. O urbanismo praticado no centro da cidade do 

Rio de janeiro e da nova capital mineira passou a ser o de criar um espaço limpo, 

circulante e, principalmente, disciplinado. Contudo, como visto, este ideal para o 

centro do Rio de Janeiro se tornou bem mais caro do que em Belo Horizonte, devido 

à uma aglomeração muito mais heterogenia de personagens na Capital Federal do 

que na então nascente cidade mineira, o que também afetou a forma de organização 

da classe trabalhadora, que em ambas as cidades se fez com características 

peculiares.  

Do que já foi dito até aqui, podemos perceber que, para os planejadores 

das cidades da era contemporânea, os pobres (e neste caso incluímos os 

trabalhadores) eram uma ameaça pública. Era assim também o pensamento nos 

grandes centros europeus de meados do século XIX. Na verdade, podemos dizer 

que herdemos o pensamento “elitista” de formação das cidades ao estilo belle 

époque europeu. Especificando a cidade de Londres neste contexto, é certo 

afirmamos que o centro urbano londrino também se desenvolveu através da 

“desigualdade urbano social”. A população mais carente também era tida como 

perigosa, e por isso necessitava ficar longe, ou mesmo impedida de frequentar as 

grandes avenidas e bulevares londrinos, exceto quando de passagem para o seu 

local de trabalho.  
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Diferentemente do que aconteceu nas cidades de Belo Horizonte, São 

Paulo e Rio de Janeiro, em Londres, a urbanização como processo, e a cidade, 

forma concretizada deste processo, foram marcadas principalmente pelo início da 

Revolução Industrial (século XVIII). As novas oportunidades geradas pelas indústrias 

fizeram com que um grande número de migrantes provenientes de comunidades 

rurais se instalasse em áreas urbanas. A indústria tornou-se a principal fonte de 

renda das grandes cidades do século XVIII e do século XIX. O comércio interurbano 

tornou-se mais forte do que nunca. Assim, a industrialização da cidade londrina 

causou grandes mudanças na vida urbana.  

Em meados do século XIX, a cidade de Londres elevou-se à condição de 

capital mundial do comércio, com um grande amontoado de casas, estaleiros navais 

com inúmeros navios e centenas de barcos a vapor. Neste período, a cidade 

contava com aproximadamente dois e meio milhões de habitantes, de características 

diversas.  E era no ambiente da classe tida como a mais pobre que emergiam as 

maiores práticas de agressões e de atos de promiscuidade. Os muitos moradores 

dos aglomerados urbanos eram tidos como perigosos, pois a maioria deles vivia em 

uma degradação material, contrastando com a opulência da cidade em 

transformação e crescimento industrial (BRESCIANI, 1992. p. 22).  

De acordo com Friedrich Engels, no livro A condição da classe 

trabalhadora na Inglaterra (1985 [1845]), a Londres da década de 1840 podia ser 

resumida em um imponente espetáculo relacionado ao crescimento industrial, ao 

mesmo tempo em que era um local devastador da condição da vida urbana.  

 

A celebre Rockery (ninho dos corvos), St Giles fica em pleno centro 
da cidade, área populosa e cercada de ruas largas e bem iluminadas, 
frequentadas pela alta sociedade londrina. Dessa maneira, ao lado 
de Oxford Street, de Regent Street, de Trafalgar Square e do Strand, 
uma massa de casas de três a quatro andares, construídas sem 
planejamento, em ruas estreitas, sinuosas e sujas, abriga parte da 
população operária. Nas ruas a animação é intensa, um mercado de 
legumes e frutas de má qualidade se espalha, reduzindo o espaço 
para os passantes. O cheiro é nauseante. A cena torna-se mais 
espantosa no interior das moradias, nos pátios e nas ruelas 
transversais: ‘não há um único vidro de janela intacto, os muros são 
leprosos, os batentes das portas e janelas estão quebrados e as 
portas, quando existem, são feitas de pranchas pregadas’. Nas casas 
até os porões são usados como lugar de morar e em toda a parte 
acumulam-se detritos e água suja. ‘Aí moram os mais pobres dentre 
os pobres, os trabalhadores mal pagos e misturados aos ladrões, aos 
escroques e às vítimas da prostituição’. Nesse centro de Londres, 



 69 

numerosas ruelas de casas miseráveis entrecruzam-se com as ruas 
largas das grandes mansões e os belos parques públicos; essas 
ruelas lotadas de casas abrigam crianças doentias e mulheres 
andrajosas e semimortas de fome (ENGELS, 1985). 
 

Na Londres de meados do século XIX, a maioria das ruas não tinha 

pavimentação; esse "luxo" era exclusivo dos bairros que agregavam as pessoas de 

melhores condições sociais e de algumas ruas principais, muito semelhante à cidade 

de Belo Horizonte, cujo “cartão-postal” era o bairro dos Funcionários e algumas ruas 

adjacentes, formadas pela região central e pelo bairro de Santa Efigênia, que assim 

como Londres tinham todas as condições de saneamento, ruas largas e bem 

planejadas. Em geral, as ruas londrinas eram de terra batida. A cidade também 

já possuía um sistema de esgoto, mas o mesmo era ineficiente e cobria uma 

parcela ínfima da cidade e da população. Assim, as pessoas jogavam os dejetos 

humanos no rio Tâmisa, em riachos, em valas, ou simplesmente no meio da rua. 

Contudo, gradualmente tais serviços foram sendo instituídos e melhorados na 

cidade, primeiramente nos bairros da elite e da burguesia, ao longo do século XIX. 

Posteriormente, já no início do século XX, os bairros da classe trabalhadora 

passaram a receber estes serviços (MACÊDO, 2008. p.5). 

Ainda no final do século XIX, leis trabalhistas foram aprovadas na 

Inglaterra com o intuito de proteger os trabalhadores, como, por exemplo, a proibição 

do uso do trabalho infantil nas fábricas. Outras medidas também foram tomadas, 

como melhorias na assistência médica e hospitalar para a classe trabalhista e 

fornecimento de abrigos e alimentos aos desempregados. Quanto à questão da 

ordem e da disciplina no centro londrino, o governo municipal da época passou a 

implementar a adoção de políticas de planejamento urbano, tais como leis 

antipoluição, construção de estradas e a criação de um sistema de transporte 

público (tais como linhas de ônibus e metrô) e saneamento. 

Como dito, a cidade londrina cresceu de forma vertiginosa devido ao 

progresso da Revolução Industrial. Consequentemente, a população também 

cresceu muito – duplicara entre 1821 e 1851 e dobrara nos cinquenta anos 

seguintes, fazendo com que a vida urbana adquirisse proporções assustadoras, com 

possibilidades de caos e desordem. Para controlar esta massa, principalmente de 

trabalhadores, a disciplina do tempo e do trabalho se fez fundamental. À população 

mais carente, de acordo com Maria Stella M. Bresciani (1992, p. 44-45), poderia 

vencer sua “fraqueza moral e física” adentrando no mundo do trabalho. “O trabalho, 
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a propriedade e a razão” seriam tidos como as únicas formas de sobrevivência 

condigna com os valores impostos pela modernidade.  

E os que não trabalham? Circulam nos centros urbanos sem trabalhar? 

Neste caso, os ingleses se utilizavam de normas punitivas, ou, como disse Marx em 

o 18 Brumário de Luís Bonaparte (escrito em 1852), “[...] de uma legislação 

sanguinária contra os expropriados”. A chamada “Lei dos Pobres” (Poor Laws) , do 

ano de 1834, tinha por meta auxiliar os sem- trabalho por meio da ajuda social. Além 

do subsídio financeiro, todos os requerentes do auxílio público deveriam entrar nas 

chamadas Workhouses. As Casas de Trabalho eram prédios de cinco andares com 

doze setores capazes de abrigar 500 internos. Eram empreendimentos construídos 

com muros altos e a disciplina carcerária era tida como uma prisão pelas pessoas 

mais pobres (eram chamadas de Bastilha). Este local previa a separação dos 

membros da família, trabalho pesado para os homens, refeições magras e em 

silêncio; havia também a proibição de fumar, as visitas eram raras e aconteciam sob 

observação. Além disso, havia pouquíssimo conforto. De acordo com Maria Stella M. 

Bresciani, 

 

Deviam ser lugares pouco atraentes para que seus ocupantes 
procurassem sair de lá o mais rápido possível. Não deviam se sentir 
confortados em suas instalações, a vida em família e a boa refeição 
representavam privilégios, a merecida recompensa dos que ocupam 
seus dias com o trabalho produtivo. Mesmo a disciplina e a 
intensidade do trabalho lá dentro, deveriam ser sensivelmente mais 
rigorosos do que nas fábricas, de forma a atuarem como estímulo à 
busca de emprego. Trata-se, por tanto, de uma instituição destinada 
a introduzir (ou a reintroduzir) seres não moralizados à sociedade do 
trabalho (1992, p. 44-45). 
 

Dentro desta concepção, as Workhouses relacionam-se com a ideia do 

homem que se pretendia formar - um homem disciplinado, organizado, ordeiro e 

obediente às regras. Pode-se pensar que estes espaços foram os primeiros centros 

disciplinadores desse novo trabalhador. Estas instituições, além de “acolher”, tinham 

o propósito de formar bons trabalhadores, ordeiros e produtivos. Em outras palavras, 

podemos dizer que a Inglaterra, especificamente a cidade de Londres, tentou 

controlar a população pobre, seja por meio da assistência, da caridade ou através da 

internação nas casas de trabalho, que ensinavam as regras do “convívio civilizado”. 

Em suma, se fizermos uma comparação com o processo de urbanização 

da cidade de Belo Horizonte com as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e 
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Londres, podemos perceber suas semelhanças e diferenças. No caso das cidades 

brasileiras, o que marcou fortemente o projeto de urbanização foi o modelo político 

instaurado, a República (principalmente nos casos belorizontino e carioca), onde o 

espaço em formação serviu para concretizar um ideal de cunho político, variando a 

forma como o intervencionismo estatal se deu em cada um dos dois projetos de 

construção da cidade. Em Londres, a urbanização foi marcada pelo progresso 

industrial e se deu de forma bem mais caótica, inicialmente, do que nas cidades 

brasileiras. Isto porque Londres também se tornou uma cidade gigantesca em 

meados do século XIX, e um aglomerado maior de pessoas se instalou nesta região, 

se comparado com as cidades brasileiras no mesmo período. Mas em praticamente 

todas as cidades citadas vemos um poder público controlar a população mais 

carente (entre eles os trabalhadores), principalmente com medidas sanitaristas e de 

vigília. 

O espaço se tornou algo a ser dominado e domesticado. Mesmo que em 

cidades como Londres e São Paulo a urbanização tenha se dado de forma mais 

“liberal” do que no Rio de Janeiro e principalmente em Belo Horizonte, a disciplina 

era imposta aos habitantes da cidade através do intervencionismo estatal na 

modelação do espaço (Belo Horizonte e Rio de Janeiro) ou regulada pelo tempo e 

pelo ritmo do trabalho fabril (no caso de São Paulo e, sobretudo, de Londres).  

Neste caso, podemos perceber que o fazer-se da classe trabalhadora 

também foi diferenciado em cada uma destas cidades, pois, como nos diz Thompson 

(1987 p. 9), a classe operária “[...] não surgiu tal como o sol numa hora 

determinada”. Ela também é fruto de um contexto social e histórico, e sua “[...] 

ocorrência, pode ser demonstrada nas relações humanas”. A classe trabalhadora 

pode ser tida como “um componente da estrutura social”, portanto irá se manifestar e 

agir de acordo com o contexto social em que está inserida. Por isso um “olhar” mais 

detido sobre a classe trabalhadora belorizontina, que com a urbanização planejada 

da cidade, também se moldou neste contexto de adaptação do espaço citadino.   

 

2.2.1.  As habitações operárias 

Em se tratando da população de baixa renda, os urbanistas responsáveis 

pela construção da cidade de Belo Horizonte não tiveram a mesma preocupação 

com os assentamentos residenciais como tiveram com as residências e ruas 
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localizadas dentro do perímetro urbano da avenida do Contorno. Acostumada a 

incorporar uma carga negativa, a arquitetura espontânea (ou seja, construções sem 

a supervisão de profissionais do setor) predominou nos bairros humildes. A reforma 

restringiu-se à simples maquiagem, pois atrás dos prédios de fachadas 

determinadas pelas normas da construção civil estavam as casas/cortiços com 

chiqueiros e nenhum tipo de ventilação, resultado da precariedade das condições de 

vida da população destas localidades. Dizia-se que um lado de Belo Horizonte 

cheirava a lenços d´alcobaça e a mofo das secretarias, e o outro lado da cidade 

cheirava a água de colônia, toucinho e álcool (JULIÃO, 1996. p. 82). 

Existindo a impossibilidade de controle do crescimento suburbano, as 

ruas que se abriram nos subúrbios geralmente ultrapassavam a fronteira da avenida. 

Os quarteirões eram irregulares; os lotes de áreas diversas e as ruas (traçadas em 

conformidade com a topografia local) tinham apenas 14 metros de largura (JULIÃO, 

1996. p. 60). Quanto às habitações, estas eram de construção ligeira e grosseira, 

denominadas “cafuas”, cujos moradores, na maior parte das vezes, eram os 

operários.  

As moradias dos trabalhadores, segundo Berenice Guimarães (1991. p. 

71-78), não existiam no projeto inicial da Comissão Construtora da Nova Capital 

(CCNC), já que até 1888, com a prevalência do regime de trabalho escravo no país 

e a existência de senzalas, não haveria preocupação com a questão. Mesmo 

havendo no Brasil algumas iniciativas de se encontrar soluções para as residências 

operárias, elas ainda não haviam se tornado questões, do ponto social e político, 

dignas de atenção por parte do Estado. 

De início, os operários residiam em “[...] cafuas, barracos e barracões” 

(GUIMARÃES, 1991. p. 64-65)19 desconfortáveis e provisórios, junto às construções 

da área urbana da cidade. Localizavam-se no Córrego do Leitão (no Barro Preto) e 

na Favela ou Alto da Estação (no atual bairro de Santa Tereza), ambas na zona 

urbana da cidade. Essas casas seriam demolidas logo ao término das obras, sendo 

os moradores transferidos para o bairro Lagoinha, na seção suburbana da cidade: 

                                            

19
 “Cafuas eram as casas de barro, cobertas de capim; os barracos eram feitos de tábuas, cobertos 

de capim ou zinco e ambos podem estar localizados ou não em áreas invadidas; já os barracões 
eram construções de alvenaria levantadas, em geral, nos fundos de outras casas” (GUIMARÃES, 
1991. p. 64-65). 
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Em 1898, o ‘incômodo’ provocado pela presença de duas áreas de 
aglomeração de cafuas e barracos na zona urbana levou o Prefeito 
Adalberto Ferraz a designar o quarteirão 16 da 6ª Secção suburbana 
(Lagoinha) para ser vendido em lotes aos habitantes provisórios dos 
bairros do Leitão e Alto da Estação, nesta Capital. (GUIMARÃES, 
1991. p.91). 

 
Os lotes seriam vendidos ao preço de 10 réis o metro quadrado e sob a 

condição de as casas serem imediatamente construídas para que as cafuas fossem 

demolidas tão logo a moradia estivesse pronta. Diferentemente da zona urbana, 

onde havia exigências mais rigorosas para as construções das casas (como a 

proibição da existência de estábulos, chiqueiros e casas de capim), na zona 

suburbana e rural não havia nenhuma restrição. 

Em 1900, o então prefeito Bernardo Pinto Monteiro fez concessões de 

lotes a título provisório e gratuito aos operários e proprietários de cafuas na região 

da Praça Raul Soares e na Zona da 8ª Secção do Barro Preto, sendo tal medida 

justificada da seguinte forma: 

 

Não sendo fácil aos pobres operários, dignos de todas as atenções 
do poder público, a construção, na zona suburbana, de casas das 
dos tipos adaptados pela Prefeitura, para construções congêneres, 
vime obrigado a ceder-lhes, gratuitamente, lotes em ponto afastado, 
na vasta explanada que vai ao Calafate, para onde provisoriamente 
estão sendo transferidos.20  

 
A disputa por um lugar na cidade, às vezes saia do silêncio e se 

manifestava, por meio de reclamações, denúncias e queixas em jornais, como na 

visão do jornal O Operário que registrou a insatisfação da classe popular, alegando 

que tal medida não representava a solução do problema:  

O digno Prefeito desta Capital baixou uma portaria ordenando a 
demolição das cafuas do Córrego do Leitão. Louvaríamos o ato do 
Sr. Prefeito se as cafuas fossem condenadas definitivamente, mas 
como no Barro Preto está se edificando uma nova cidade de cafuas 
não compreendemos o motivo porque manda-se desalojar os pobres 
operários com grandes danos dos seus interesses. Cafuas por 
cafuas podia deixar as que já estavam (O OPERÁRIO, 02/09/1900).  

 

                                            

20
 MONTEIRO, Bernardo Pinto. Relatório apresentado pelo Prefeito ao Conselho Deliberativo da 

Capital. Belo Horizonte, 1899-1902. Imprensa Oficial. apud GUIMARÃES, 1991,  p.97-98 
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Na verdade, as cafuas comprometiam a imagem de Belo Horizonte, o que 

provocou a adoção de um conjunto de medidas legais cujo objetivo era preservar a 

concepção da “cidade-modelo” e, em especial, a zona urbana, que era o “cartão de 

visita” belorizontino. Na representação imaginária do poder público, e mesmo das 

elites, a insalubridade (que era tida como símbolo dos pobres) estava aliada à 

desordem e à imoralidade; considerava-se, assim, que a pobreza manchava o 

cenário civilizatório da nova capital. 

A vila operária do Barro Preto, criada oficialmente em 1902, já não era 

suficiente para abrigar um grande contingente de operários ou mesmo pessoas de 

baixa renda, sendo que em 1917, o prefeito Cornélio Vaz de Mello concedeu nova 

área ao operariado no local denominado “pasto do mercado”. 

Peço uma disposição legislativa que me autorize a dividir parte do 
patrimônio municipal, denominado <Pasto do Mercado>, em 
pequenos lotes, que deverão ser cedidos, a título gratuito, aos 
operários da Capital, pelo prazo improrrogável de 10 anos, findo os 
quais, virão a pagar 12$000 anuais [...]. A razão da presente 
solicitação prende-se ao grande desenvolvimento que tem tido a 
construção de pequenas cafuas em vários pontos do patrimônio 
municipal. Sem que a Prefeitura o possa impedir, levantam-se da 
noite para o dia, vários casebres, cujos inconvenientes não preciso 
enumerar (MELO, 1916)21. 

 
Em 1918 o prefeito voltou a insistir na necessidade de “localizar 

definitivamente os proletários da Capital”. E em 1920 destinou alguns terrenos da 

Lagoinha para a edificação de mais uma vila operária. Os assentamentos irregulares 

traziam consigo uma característica negativa para o poder público. As favelas e 

demais invasões poderiam, quando fora do controle, ameaçar a própria implantação 

do almejado projeto da cidade moderna, então preconizada para a nova capital 

mineira, podendo atrair, assim, focos potenciais de doenças e outras ameaças à 

saúde pública (COSTA; BAPTISTA, 1998. p.272). 

Assim, esta “revolução” urbana acabou empurrando os cidadãos mais 

humildes e concentrando-os em lugares distantes do perímetro urbano da nova 

capital. Seguindo as ideias de Haussmann, Aarão Reis (provavelmente, mesmo que 

sem intenção) separou a área central das comunidades pobres, ao projetar largas 

                                            

21
 MELLO, Cornélio Vaz. Relatório apresentado pelo Prefeito ao Conselho Deliberativo da Capital. 

Belo Horizonte, 1916-1917. Imprensa Oficial. 
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avenidas, principalmente a avenida do Contorno, que fez jus ao nome: contornar a 

cidade e servir como uma fronteira entre a vida urbana e suburbana.  

Neste mesmo sentido, em se tratando da cidade do Rio de Janeiro, 

devido a uma composição social heterogênea, muitos trabalhadores residentes na 

cidade, fossem eles libertos ou ainda escravos de ganho (meados do século XIX), o 

trabalho tinha que ser procurado diariamente, e tendo ainda uma concorrência 

fortíssima com os imigrantes que vinham se instalando no país. Assim, estar próximo 

ao centro significava garantia do trabalho, mesmo porque, para grande parte da 

população ativa, constituída de vendedores ambulantes e de prestadores dos mais 

variados serviços, o trabalho não existia enquanto local, mas só aparecia como 

decorrência das demandas advindas da aglomeração de um grande número de 

pessoas e de atividades econômicas. E isto ocorria quase que exclusivamente no 

centro, razão pela qual o número de cortiços e quartos continuava a crescer nas 

freguesias centrais, não importando que as condições da morada fossem as mais 

precárias possíveis (ABREU, 2003, p. 213).  

Em 1875, através do Decreto n.º 268, o governo imperial concedeu a 

particulares (capital privado) a isenção e a desapropriação para construção de casas 

operárias em substituição aos cortiços, que, como as cafuas de Belo Horizonte, 

eram tidos como os responsáveis pelas epidemias por conta da insalubridade do 

local. Ainda no final do século XIX, no ano de 1882, o Decreto Legislativo nº 3.151 

isentava de impostos e concedia outros benefícios às empresas que “[...] 

construíssem casas populares higiênicas, com fossas, dependências de cozinha e 

de lavanderia, elevadas do solo, e com boa aeração”. Mesmo tendo o estímulo do 

estado, somente em 1895 uma minoria tinha efetivamente construído as chamadas 

“vilas operárias”, destacando-se aí quatro fábricas têxteis (Corcovado, Aliança, São 

João e América Fabril); um banco (Banco dos Operários); e duas companhias de 

construção civil, em associação com o capital financeiro (Companhia Evonéas 

Fluminense e Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro) (ABREU, 2003, p. 

216). 

Assim sendo, semelhante à cidade de Belo Horizonte, a solução 

encontrada pelo poder público do Rio de Janeiro (no caso, nesta cidade, houve 

também a parceria com o capital privado, incentivado pelo governo) para substituir 

os cortiços (que ficaram “famosos” pelo romance de Aloísio Azevedo) foram as 

construções das habitações operárias. As habitações continuavam sendo coletivas, 
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porém sob a ótica do poder público, “higiênicas”, e podiam ser facilmente 

controláveis, já que tinham que se adequar ao regulamento imposto pelo governo e 

pelas próprias fábricas, que empregavam seus respectivos moradores. 

Já no início do século XX, com a reforma urbana de Pereira Passos, os 

cortiços começariam a desaparecer da fisionomia do centro urbano da cidade do Rio 

de Janeiro. A maioria da população carente deslocou-se para a Cidade Nova e para 

as imediações das ruas Visconde de Itaúna, Senador Eusébio, Marquês de Sapucaí 

e para o bairro de São Félix e do largo de São Francisco.  

Ainda sobre a Reforma Passos, a obra que mais se destacou, no que se 

refere à questão da habitação dos trabalhadores, foi à vila operária na Avenida 

Salvador de Sá, sendo que esta obra foi executada pela própria prefeitura da cidade 

do Rio de Janeiro (muito semelhante com o processo de construção de casas 

operárias em Belo Horizonte, dentro da região suburbana da cidade, empreendido 

também pelo poder público). A escolha da avenida Salvador de Sá como lugar para 

a construção deste conjunto habitacional foi estratégica nos planos do prefeito, pois 

a avenida era próxima e francamente direcionada ao centro urbano, local de trabalho 

da maioria dos operários e centro exemplar da “civilização” ao estilo belle époque na 

cidade (AZEVEDO, 2003. p. 61). Além desta vila, mais duas obras foram executadas 

pela prefeitura para a construção de habitações operárias: uma vila na região sul da 

cidade, também próxima do centro urbano, a qual se ligava pela recém-inaugurada 

avenida Beira-Mar. E um terceiro empreendimento de habitação operária na Rua 

São Leopoldo, nas proximidades da Avenida Salvador de Sá. 

Cabe ressaltar que semelhante ao processo de construção da cidade de 

Belo Horizonte, as edificações das habitações populares na cidade do Rio de 

Janeiro tinham por ideal ordenar a cidade. Para tanto, os engenheiros construtores 

contavam com o sistema sanitarista como meio de manter o espaço urbano limpo e 

ordeiro. No caso da cidade de Belo Horizonte, a zona suburbana se constituiu como 

uma opção interessante para a construção das casas e vilas operárias, pois não 

ficariam localizadas na região central (cartão de visita da cidade capital) nem 

ficariam tão longe do local de trabalho. Em se tratando do Rio de Janeiro, o subúrbio 

passou a ser esta opção.  

Contudo, construir nos subúrbios cariocas era algo aquém do poder 

financeiro da população de baixa renda. O prefeito Pereira Passos, em 1903, 

planejando o urbano também nos subúrbios, regulava a construção, reconstrução, 
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acréscimos e consertos de prédios, assim como exigia plantas e construtores 

legalmente habilitados; regulamentava fachadas e empenas; definia materiais de 

construção permitidos; estabelecia normas a respeito de alturas, recuos, 

encanamentos, áreas livres etc. O modelo de procedimentos para a construção das 

moradias operárias tinha tantas exigências que ficava praticamente inviável para a  

camada popular cumprí-las  (ABREU, 2003. p. 230). 

Como consequência, o centro da cidade fluminense, que necessitava da 

força de trabalho e ao mesmo tempo não oferecia espaços para a sua reprodução, 

viu proliferar um habitat que já vinha timidamente se desenvolvendo na cidade e 

que, por sua informalidade e falta de controle, simbolizava tudo o que se pretendeu 

erradicar da cidade através da Reforma Passos. Este habitat foi a favela, que logo 

se revelou uma solução para o problema de habitação do trabalhador. Além desta, 

outra alternativa para as pessoas de baixa renda foi a construção de casas nos 

municípios da Baixada Fluminense, onde os rígidos controles instituídos pela 

prefeitura, à época de Pereira Passos, não chegavam. Ou seja, as construções eram 

“livres”. Mesmo sem muitas regras de construção e carentes de saneamentos 

básicos, esses loteamentos eram chamados de “vilas” e de “jardins” operários, 

embora não lembrassem em nada os modelos urbanísticos de “cidades jardins” 

idealizados pelo urbanista inglês Ebenezer Howard.  

Do mesmo modo, no caso da cidade de São Paulo também havia uma 

divisão entre as áreas privilegiadas no processo de urbanização e os setores 

empobrecidos que se formavam junto aos bairros industriais. A “cidade oficial” não 

via a “cidade popular” que surgia ao seu lado. Mais do que isto: as intervenções 

realizadas buscavam encobrir as discrepâncias, ocupando o campo visual dos 

espectadores dominantes (CAMPOS, 2002. p.91).  

As habitações destinadas à classe trabalhadora paulista situavam-se nos 

bairros industriais, na zona leste da cidade, especificamente na Mooca, Brás e 

Belenzinho. Com o cinturão industrial crescendo, outras regiões também passaram a 

abrigar as moradias operárias, como Pari, Ipiranga, Barra Funda. Mais próximos à 

área central, bairros populares também podiam ser vistos, como na região do 

Bexiga, Cambuci, Bom Retiro, Santa Ifigênia, Estação da Luz e Barra Funda.  

Assim como em Belo Horizonte, na cidade de São Paulo, os registros que 

tratam das habitações populares e operárias são encontrados principalmente nos 

relatos de sanitaristas. Pois se estas casas não representassem “[...] um perigo para 
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as condições sanitaristas da cidade não haveria registros de suas construções” 

(CAMPOS, 2002, p.92), já que não faziam parte do cenário concebidos pelos 

planejadores de uma cidade moderna e de aparência europeia.   

Do mesmo modo que a cidade de Belo Horizonte, os bairros paulistanos 

que abrigavam moradias populares e habitações operárias tinham ruas pouco 

“asseadas” e “lodaçais”, em contraste com as construções elegantes e quarteirões 

regulares dos espaços de prestígio da capital paulista. Além disto, sob a égide da 

questão sanitarista, processava-se a segregação socioespacial, expulsando os 

moradores menos privilegiados dos espaços eleitos para sediar as funções 

comerciais, institucionais e simbólicas da cidade (CAMPOS, 2002, p. 91-97). 

Em São Paulo, as residências operárias e populares eram conhecidas 

como cortiços. Casinhas em geral de “[...] 3 metros de largura, 5 a 6 de fundo, e 

altura de 3 a 3,5 com capacidade para quatro pessoas, quando muito”. Mas o que 

definia realmente um cortiço era basicamente o fato de várias famílias dividirem o 

mesmo espaço e, acessoriamente, o seu padrão de higiene (CANO, 2009, p. 242). 

 

A municipalidade declarava pretender resolver a questão da moradia 
popular por meio de vilas operárias, que deveriam substituir os anti-
higiênicos cortiços, segundo orientação sanitarista lançada desde o 
Código de Posturas Municipal de 1886 e o Código Sanitário 
Municipal de 1894. [...]. Inúmeras leis visando estimular a construção 
de casas e vilas operárias foram promulgadas, tanto pelo estado 
quanto pelo município. Contudo, essa política, em vez de levar à 
disseminação de vilas operárias no sentido clássico – subsidiadas 
pelas empresas, destinadas a seus funcionários e equipadas com 
serviços urbanos – induziu a construção de conjuntos de pequenas 
casas para aluguel, com grande adensamento e espaços mínimos 
(CAMPOS, 2002, p. 96). 
 

Como resultado, o que houve na cidade de São Paulo não foi eficaz para 

substituir os cortiços. As vilas operárias, construídas em sua maioria pelo capital 

privado, não se constituíram como locais limpos, arejados e higiênicos (exceto a Vila 

Maria Zélia – fundada em 1910, no Belenzinho). Diferentemente de Belo Horizonte, 

em São Paulo, a legislação que incentivou a construção de casas operárias foi 

delegada aos empresários privados (em parte, semelhante ao que aconteceu na 

cidade do Rio de Janeiro). A ação da municipalidade diante destas “sociedades 

construtoras” não foi tão enérgica quanto sonhavam os higienistas do período. 

Longe de ser “combatido até o seu completo extermínio”, o cortiço tornar-se-ia objeto 

de tributação municipal, estabelecendo-se uma taxa de 30 mil réis para cada 
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cubículo alugado (CANO, 2009. p. 233).   

Ao contrário do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, onde houve uma 

radicalização das autoridades públicas para com a questão dos cortiços e das 

cafuas, respectivamente, levando à exclusão destas habitações dos centros 

urbanos, em São Paulo o que houve foi uma relativa tolerância entre os cortiços 

paulistanos e as relações com as autoridades locais.  

Para resumir, a intervenção pública nas cidades em questão 

(principalmente em Belo Horizonte) seria contraditória, pois mesmo trazendo 

resultados do ponto de vista da recuperação urbana, era também discriminatória e 

excludente, particularmente com a população removida dos grandes centros; ao 

mesmo tempo em que favoreceu (ainda que involuntariamente) aqueles que 

permaneceram e se instalaram na área central, especialmente os proprietários de 

imóveis. 

Além da derrubada das cafuas da área central (no caso belorizontino), ou 

mesmo dos cortiços (São Paulo e Rio de Janeiro), o governo procurou disciplinar os 

homens despojados de bens, em sua maioria os trabalhadores. Na verdade, 

semelhante à discussão empreendida por Bendix (1966) (que analisa a crise da 

autoridade com o surgimento do sistema fabril na área urbana e que colocou fim ao 

tradicionalismo da classe trabalhadora), com as modificações sofridas nas relações 

de trabalho no final do século XIX e com o fim da escravidão, houve também uma 

“crise de autoridade”. Naquele momento, com a mão de obra livre, não existia ainda 

“repertórios” (no sentido tillyano do termo) de ação disciplinadora dos trabalhadores 

urbanos. No Brasil ainda não existia uma “administração racional” (ao estilo de uma 

burocracia weberiana). Assim, um “código sanitarista” serviu como instrumento de 

repressão contra as camadas populares, incluindo-se aí os trabalhadores.  

O estado teve um papel fundamental neste processo, pois mesmo 

havendo ausência de legislação trabalhista, tanto os modelos de salubridades 

quanto as ordens policiais eram mecanismos disciplinadores da massa de 

trabalhadores urbanos. Estas estruturas estavam incumbidas de assegurar a ordem 

pública na cidade, o que representou submeter os espaços de moradia, lazer e 

mesmo o trabalho das classes populares a expedientes normativos, aliados a uma 

vigilância e repressão sistemática (JULIÃO, 1996. p. 85). 

Retomando o caso da cidade de Belo Horizonte, antes mesmo da 

inauguração da capital mineira, foi transferido da cidade de Sabará o destacamento 
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militar que se instalou na praça Belo Horizonte (bairro de Santa Efigênia). De acordo 

com os estudos da Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, 

as ações das forças de segurança eram chamadas a atuar sobretudo na vila 

operária (Barro Preto) em incidentes entre estrangeiros e nacionais e na dissolução 

de reuniões operárias de caráter reivindicatório (PLAMBEL, 1979, p.106). Assim, 

para muitos, se o Estado não se excedesse em punições, seria 

[...] impossível manter a ordem naquele meio excepcional de Belo 
Horizonte, com os seus 5.000 operários de todas as nacionalidades, 
muitos desacompanhados de suas famílias e outros tantos que não 
as tinham, além de crescido número de aventureiros, de 
desclassificados e de malfeitores de toda espécie. Ora, aqueles 
homens que, durante o dia, brandiam as ferramentas, explanando o 
solo e construindo a cidade que aqui hoje admiramos, mal a noite 
caia, ajuntavam-se em tavernas, que proliferavam por toda parte 
como cogumelos, e aí bebendo, fumando, jogando, discutindo, 
armavam frequentes distúrbios. Mas bastava que surgisse ali o 
temido capitão Lopes e tudo serenava, pois, ele, sem nada temer, 
entrava nas tascas, entre os brigões, prendia-os, entregava-os aos 
soldados. Os raros que se revoltavam contra a sua energia pagavam 
caro a ousadia: recolhia-os ao xadrez de sua delegacia, depois de 
fazê-los saborear as doçuras dos marmeleiros do seu quintal... Por 
fim, até os mais valentões se submetiam à sua autoridade, 
passivamente, a fim de evitar a marmelada. E era assim que ele, à 
noite, enquanto a população ordeira dormia tranquilamente, percorria 
as tascas, dando ordens, repreendendo, mandando fechar portas, 
sempre respeitado e temido, dando margem a que os construtores 
da cidade pudessem trabalhar despreocupados em relação ao 
delicado problema da ordem pública (BARRETO, 1995. p.351). 
 

A intenção (ou tendência) dos construtores da nova capital mineira tornar-

se-ia a de impedir as manifestações e movimentos sociais de (caráter 

revolucionário), sendo estas suscetíveis de serem banidas do espaço citadino. Na 

cidade capital mineira, nada poderia ser mais atraente do que um espaço modelar, 

com conceitos e condutas traçados para que se revelasse tudo e ensinasse como as 

relações entre coisas e pessoas deveriam ser. 

É interessante observar como a ordem que tentava “refundar” uma nação 

(a República) na capital passou a negar a participação política dos setores populares 

e a contrariar os princípios de liberdade e igualdade, ao adotar mecanismos de 

controle à participação popular. Porque, embora proclamado sem a participação do 

povo, o novo regime político despertaria entre os excluídos do governo monárquico 

certo entusiasmo quanto às novas possibilidades de participação (CARVALHO, 

1987, p. 12). 

É importante ressaltar também que, influenciado pelos conceitos de 
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racionalização, modernização e na excelência do regime republicano, o governo 

mineiro interveio racional e radicalmente no espaço em construção, se fortalecendo 

e conservando as forças que nele se faziam representar, através de uma 

redistribuição, da sociedade neste novo espaço (ANDRADE; MAGALHÃES, 1989, p. 

135). 

Assim, tanto o projeto da cidade quanto as medidas tomadas para sua 

completa implantação (e nisto inclui-se a remoção das favelas centrais, o aparato 

policial e as exigências quanto à salubridade imposta à classe socialmente 

desfavorecida), devem ser entendidos dentro do seu tempo, numa ótica de 

valorização do racional e para uma capital que se pretendia modelo dentro do 

Estado republicano de então. 

 

2.2.2. Imigrantes 

Outro ponto importante a ser considerado dentro da formação urbana e 

social da cidade de Belo Horizonte é o que trata da população de imigrantes que se 

fez presente na capital mineira.  

Em Minas Gerais, segundo Norma Goés Monteiro (1973, p. 50), a 

preocupação com a política imigratória durante o período republicano (substituição 

do trabalho escravo pelo trabalho livre) iniciou-se com a Lei nº 32, de julho de 1892, 

que autorizava o governador a promover, direta ou indiretamente, a imigração de 

trabalhadores destinados, principalmente, ao serviço da agricultura.  

Esta política imigratória do governo de Minas, no limiar do século XX, 

visava atender a carência de mão de obra para lavoura cafeeira, já que, em geral, os 

ex-escravos recusavam-se a continuar o trabalho nas fazendas de origem, 

preferindo deslocar-se para outras regiões, pois “[...] a liberdade para eles (ex-

escravos), consistia, antes de mais nada, no direito de ir embora, de se deslocar 

livremente, de abandonar a lavoura, de trabalhar onde, como e quando quisessem” 

(MONTEIRO, 1973. p. 43). 

A prosperidade gerada pelo surto cafeeiro animava o poder público a 

incentivar e proteger a imigração em Minas; e esta política voltava-se especialmente 

para a Europa, uma vez que a pobreza e o desemprego, causados pelo impacto da 

expansão industrial e por conflitos armados neste continente, fizeram com que a 

imigração fosse, para muitos, uma questão de sobrevivência. O governo mineiro 
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chegou mesmo a criar uma Superintendência de Emigração em Gênova, com o 

propósito de divulgar as possíveis vantagens da imigração.  

Segundo Michel Le Ven (1977, p.18), na nova capital, a imigração se fez 

necessária para suprir a necessidade de uma mão de obra qualificada, altamente 

especializada em trabalhos de construção de “palácios” e todo tipo de obra de arte. 

Nas palavras do engenheiro Francisco Bicalho (substituto, desde 1895, do 

engenheiro Aarão Reis no projeto de construção da cidade) percebe-se tal fato: 

 

Tendo os serviços incumbidos a esta Comissão Construtora entrado 
na época de maior desenvolvimento e sendo evidentemente 
insuficiente o número de trabalhadores que atualmente procuram 
esta localidade, tomo a liberdade de lembrar a V. Exª a conveniência 
de estabelecer aqui uma hospedaria de imigrantes, fazendo a 
Inspetoria de Terras e Colonização dirigir para ela principalmente 
imigrantes solteiros, que queiram dedicar-se a serviços por salários, 
prestando-se esta Comissão a levantar e fornecer o barracão 
necessário para o primeiro agasalho, logo que tenha recebido as 
instruções necessárias daquela repartição e aquiescência de V. Exª 
(BARRETO, 1995, p. 398). 

 
Com a devida autorização do secretário da Secretaria de Agricultura, 

Américo Werneck: 

[...] iniciou-se logo o serviço de imigração para Belo Horizonte, tendo-
se, antes, para tal fim, escolhido um lugar perfeitamente apropriado 
para a construção da hospedaria; a margem da linha férrea do ramal, 
próximo a uma de suas estações, muito distante do centro dos 
trabalhadores, e abundantemente provido de água, como informou o 
engenheiro chefe em seu relatório de abril de 1896 (BARRETO, 
1995, p. 398). 
 

A “Hospedaria de Imigrantes” passou a servir de alojamento provisório 

aos estrangeiros que em Belo Horizonte chegavam. O local da hospedaria foi assim 

descrito por Abílio Barreto: 

[...] construiu-se aí um grande edifício de madeira, sobre pilares de 
tijolos e cobertura de zinco, com as necessárias condições higiênicas 
e acomodações separadas para solteiros e famílias, podendo 
acomodar perfeitamente cerca de 200 pessoas. Era de 45 m de 
comprimento o barracão, com dois corpos avançados, medindo 3m x 
9m e 4,10m de altura no pé direito, dispondo dos seguintes 
compartimentos: uma sala de entrada e trabalho com 9m x 8m; 16 
quartos para famílias com 3 x 3m cada um; espaçoso dormitório para 
solteiros com 18m x 9m, além dos cômodos necessários a 
administração, rouparia e pequena enfermaria para o tratamento de 
moléstias ligeiras. O corpo principal comunicava-se por um alpendre 
com o salão de jantar, tendo este 18m x 8m. Este salão comunicava-
se com outro, destinado à cozinha e copa, tendo pelo lado e fora, 
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junto ao fogão, uma cadeira para desinfecção de roupas. Em 
compartimentos separados, despejando sobre o ribeirão do Arrudas, 
fizeram-se Closets para ambos os sexos, e duas banheiras 
igualmente separadas. Possuía a hospedaria os móveis e demais 
utilidades necessárias ao seu fim, sendo pintada a piche, óleo e 
caiação, e dispondo a administração de telefone para o arraial 
(BARRETO, 1995, p. 399).  

 
Quando da inauguração da capital, em dezembro de 1897, achavam-se 

instaladas em Belo Horizonte vinte famílias de estrangeiros, se dividindo entre 

italianos (71), espanhóis (19), austríacos (10), alemães (04) e franceses (02), 

perfazendo um total de 106 indivíduos.22 

Os objetivos da política de imigração em Belo Horizonte, além da 

considerável demanda por mão de obra qualificada, se pautaram também pela 

utilização do estrangeiro na produção agrícola da cidade. Próximo à Fazenda do 

Barreiro, criou-se um setor rural, um centro de pequena lavoura. Nele, encontravam-

se famílias estrangeiras que cultivavam milho, feijão, batata, mandioca, café, cana e 

hortaliças (MONTEIRO, 1973, p.73). 

Era visível o grande contingente de italianos na nova cidade capital. 

Talvez possamos explicar que tal fato se deu porque neste mesmo período (final do 

século XIX) processava-se a unificação política da Itália, que devido às diversas 

rebeliões e lutas, acabou por levar diversos italianos a procurarem refúgio em outras 

terras. Igualmente, o governo italiano, naquele momento, também incentivava a 

imigração, o que ajudaria a explicar a maior presença destes em terras brasileiras, 

em termos quantitativos.  

No período de seis anos, entre 1906 a 1912 o crescimento populacional 

de imigrantes na Capital foi intenso, como mostra o quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

                                            

22
 PRATES, Carlos. Relatório apresentado ao Secretário de Agricultura do Estado de Minas Gerais 

pelo Inspetor de terras e colonização em 1897 – Cidade de Minas, 1898, p. 104 (apud LEN VEN, 
1977, p. 79). 
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Tabela 2 - Estrangeiros em Belo Horizonte – 1912 

Nacionalidade Número  % 

Italianos 2.963 67,67 

Portugueses 525 12,00 

Espanhóis 334 7,63 

Turcos 208 4,75 

Alemães 118 2,69 

Holandeses 93 2,12 

Franceses 59 1,34 

Austríacos 27 0,61 

Belgas 17 0,38 

Ingleses 15 0,34 

Norte americanos 11 0,25 

Suíços 4 0,09 

Dinamarqueses 3 0,06 

Sírios 3 0,06 

Africanos 1 0,02 

Total 4.381 100,0 
Fonte: Recenseamento do ano de 1912. Minas Gerais, Belo Horizonte, 
27/07/1912.   

 

Com a “cidade em formação”, no início do século XX, houve campos de 

trabalho propícios ao estabelecimento dos recém-chegados. Nas áreas em 

expansão, como o comércio, a indústria e a prestação de serviços, não faltaram 

oportunidades.  

De acordo com Eliana de Freitas Dutra (1988. p.56), em 1920, a capital de 

Minas Gerais era a segunda cidade do estado em termos de população estrangeira, 

possuindo um total de 4.824, sendo que 2.713 eram homens e 2.111 mulheres, 

perdendo apenas para Juiz de Fora, que tinha uma população de imigrantes de 

6.062, sendo 3.528 homens e 2.534 mulheres. Quanto ao grau de instrução, 69,6% 

da população de nacionalidade estrangeira era composta por indivíduos 

alfabetizados. Esses imigrantes, em sua maioria operários qualificados, estavam 

inseridos em trabalhos da construção civil da cidade de Belo Horizonte (32,8% dos 

estrangeiros empregados no setor secundário se encontravam neste ramo), portanto 

se concentrando em atividades de tipo urbano.  

Desta forma, podemos aludir que a maioria dos imigrantes estava 

concentrada na faixa da população economicamente ativa de Belo Horizonte, e que, 

estando em construção, demandava vários tipos de profissionais. O “fazer a 

América”, no imaginário dos estrangeiros, se concretizava na nascente Belo 

Horizonte, intensificando, assim, o fluxo migratório para esta localidade.  
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Quanto à possível influência dos imigrantes na formação ideológica da 

classe trabalhadora belorizontina, vale destacar que não era por ser imigrantes (e 

em sua maioria italianos) que haveria de se atribuir um único ideário (neste caso o 

anarquismo) ao movimento operário da Primeira República. Uma vez em terras 

outras que não suas, o imigrante tentava buscar inserção na sociedade em que 

passava a viver. Os traços culturais, neste caso, são dinâmicos e mutáveis. Os 

novos moradores passaram a inventar novas formas de sociabilidade, promovendo 

trocas e agregando experiências e valores até então inexistentes entre a população 

local. 

No novo espaço eles trabalharam, constituíram família e negócios; 

(re)inventaram formas de sociabilidade, aproximaram suas experiências a valores 

culturais novos, resultando na constituição de novos sujeitos. Assim, é importante 

destacar que a formação da classe trabalhadora se deu de forma múltipla, diversa, 

havendo troca de experiências e diversidades de expressões tanto entre 

trabalhadores imigrantes como brasileiros, inclusive de trabalhadores negros.  

 

2.3.  A ECONOMIA NA NASCENTE CIDADE DE BELO HORIZONTE 
 

A tese que se apresenta em boa parte da literatura sobre Belo Horizonte é 

que ela foi construída, inicialmente, com a função de abrigar um grande contingente 

do funcionalismo público; de ser local da concentração do setor administrativo-

burocrático estatal, para posteriormente se tornar uma cidade industrial.  

O governo estadual, desde a inauguração da nova capital, procurou 

transformar a cidade em polo econômico e industrial, e não somente em espaço 

para abrigar o centro administrativo. O prefeito Bernardo Pinto Monteiro, em 1902, 

chamava a atenção dos membros do Conselho Deliberativo da capital para “[...] 

ponderarem sobre a necessidade de se implantar aqui as indústrias, e de 

preferência aquelas que encontrem matéria-prima na região” (MONTEIRO, 1902 

apud FARIA; GROSSI, 1982, p. 176).23 

É evidente que, em meados de 1910, Belo Horizonte não tinha uma 

tradição industrial e agroexportadora como São Paulo, Rio de Janeiro ou mesmo 

                                            

23
 MONTERIO, Bernardo Pinto, Relatório apresentado ao Conselho deliberativo da Capital em 

setembro de 1902. Belo Horizonte, Imprensa Oficial, 1903, p.3 (apud FARIA E GROSSI, 1982, p.176). 
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Salvador, mas já estabelecia conexões econômicas com as áreas relativamente 

afastadas, de modo que os fluxos das mercadorias puderam se concentrar e 

dispersar a partir de um centro único, ou pelo menos de maior importância (SINGER, 

1974, p. 199). 

Na agricultura, o destaque era para a produção de café, milho, arroz, 

mandioca, batata, vinho e verduras em geral. As unidades de produção se 

localizavam nos subúrbios de Belo Horizonte, conhecidos como núcleos agrícolas, 

que abasteciam a cidade.  

 

Tabela 3 - Ocupação por setor – 1912 

ATIVIDADES Nº DE EMPREGADOS % 

Agricultores 1.444     92,33 

Hortigranjeiros 65       4,16 

Agências24  54      3,45 

Chacareiros 1       0,06 

TOTAL 1.564   100,00 
    Fonte: Recenseamento do ano de 1912. Minas Gerais, Belo Horizonte, 

27/07/1912.   
 

 

No ano de 1912, o parque industrial já se apresentava significante com 

capital, tecnologia moderna, com importação de máquinas, consumo de energia 

elétrica, mercado e número de empregados que revelavam certa organização do 

trabalho.  

Maria Auxiliadora Faria e Yonne de Souza Grossi (1982, p. 176) 

identificaram as empresas industriais/fabris que se beneficiavam dos incentivos da 

prefeitura através dos auxílios indiretos e facilidades que o poder municipal, dentro 

da órbita de suas próprias atribuições, lhes tinham proporcionado e com as 

concessões e favores que foram autorizadas por leis.  O quadro a seguir confirma tal 

dado:  

 
 
 

                                            

24
 O significado de “agências”, no século XIX, era o que arregimentava mão de obra escrava ou 

assalariada para a lavoura ou daquele que trabalhava pelo sistema de “diarista” ou “biscateiros”; daí 
sua inclusão no setor primário (PLAMBEL, 1979, p. 31).  
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Tabela 4 - Relação das indústrias e fábricas de Belo Horizonte beneficiadas pelos 
incentivos municipais – 1912 

 
RAMO DE 

ATIVIDADES  
RAZÃO SOCIAL LOCALIZAÇÃO Nº DE 

EMPREGADOS 
TOTAL 

 
Têxtil 

- Cia Industrial Belo 
Horizonte 
- Cia. Minas Brasil 
- Tavares e Cia 

- Praça da Estação 
 
- Colônia Carlos Prates 
- Rua do Chumbo 

500 
 

100 
 18 

 
618 

 
 

Madeira 

- Empresa Prado Lopes 
- Garcia de Paiva e Pinto 
- Jayme Salse 
- Silvério Cruz e Cia. 
- Hilário da Cruz e Silva 

- Praça da Estação 
 
- Praça da Estação 
 
- Rua da Bahia 
- Av. Tocantins 
- Rua Carijós 

400 
 

 450 
 

150 
 45 
10 

 
 

1.055 

Metalurgia - Victor Purri 
- Ascendino e Cia. 
- Arthur Viana 

- Rua da Bahia 
- Pça. Rio Branco 
- Av. do Comércio  

 26 
 60 
 25 

 
111 

Metais não 
metálicos  

- Carlos Antoni 
- Lunardi e Machado 

- Av. do Contorno 
- Rua Curitiba 

 26 
 21 

 
47 

 
Alimentícia 

- Paulo Simoni 
- Fornaciari % Filhos  
- H. Thiene 
- Américo Mendonça 
Scott 

- Av. Deodoro 
- Av. Oiapoque 
- Rua Rio de Janeiro 
- Rua Guaicurus  

 45 
 25 
 10 
 12 

 
92 

Couro e Peles - Domingos Gatti - Colônia Carlos Prates 30 30 

 
Mobiliários  

- Ignácio Costa 
- A. Piancastelli e Zauli 
- Casadio Stefani e 
Perrot 
 

- Rua Espírito Santo 
- Rua Carijós 
 
- Rua Tupinambás 

 26 
 35 

 
10  

 
71 

Material de 
Transporte 

 
- Domingos Mucelli 
 

 
- Av. São Francisco  

 
 20 

 
20 

Gráfica - Beltrão e Cia - Rua Espírito Santo 
 

 21 21 

TOTAL     2.065 

Fonte: relatório apresentado ao Conselho Deliberativo da Capital pelo Prefeito Olinto dos Reis Meirelles em 
Setembro de 1912. (FARIA; GROSSI, 1982, p. 177). 

 

Em Belo Horizonte, existiram ainda muitas outras fábricas e oficinas 

diversas que não receberam incentivos municipais e que totalizavam 93 

estabelecimentos fabris25. Havia duas fábricas de tecido (Cia. Industrial Belo 

Horizonte e Cia Minas Brasil) que comercializavam seus produtos com as cidades do 

Rio de Janeiro e São Paulo, enquanto várias outras abasteciam o interior do estado, 

demonstrando a importância e a consolidação do setor industrial belorizontino no 

limiar da década de 1910.  

                                            

25
 Existiam 28 de indústrias alimentícias; 36 de vestuário; 11 de minerais não metálicos; 7 de madeira 

e 11 não categorizada. Minas Gerais, Belo Horizonte, 14/07/1914. apud. FARIA; GROSSI, 1982, p. 

178. 
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A classificação quanto ao tamanho dos estabelecimentos, se adotarmos a 

classificação proposta por Sérgio Silva (1981, p. 83), varia de acordo com o número 

de operários contratados. As indústrias com 100 ou mais funcionários podem ser 

classificadas como médias ou grandes.  

Depois de Juiz de Fora, Belo Horizonte era o centro industrial mais 

diversificado de Minas Gerais, já que regiões como Sul e Zona da Mata se 

especializaram pouco na produção de artigos manufaturados, importando quase 

tudo de que o mercado local necessitava. Na verdade, estas regiões dispunham de 

produtos voltados para o mercado externo, como o café, sendo este o responsável 

por uma economia de exportação ativa.  

A diversidade da nascente industrialização de Belo Horizonte é descrita 

por Paul Singer como sendo de suma importância para o polo industrial de Minas 

Gerais, pois 

A importância de Belo Horizonte no panorama industrial de Minas, no 
começo do século XX, é antes de mais nada sinal do seu isolamento 
e da maior potência do seu mercado local dentre os inúmeros 
mercados locais pelos quais se espraia a indústria mineira (1974, p. 
226). 

 
Em termos de localização, as indústrias estavam situadas no perímetro 

urbano da cidade de Belo Horizonte, sendo 18 (dezoito) na zona urbana, 03 (três) 

em colônias e (02) duas na zona suburbana. As indústrias que empregavam o maior 

número de trabalhadores eram as do ramo da fabricação de madeira, setor 

vinculado à indústria de construção civil.  

O ramo têxtil é o que concentrava maior volume de mão de obra (depois 

da construção civil): essas indústrias foram as que mais absorveram uma mão de 

obra basicamente feminina. Outros ramos também empregavam trabalhadores 

femininos, mas nem de longe se comparava com o têxtil. Entre os trabalhadores da 

construção civil, destacaram-se os carpinteiros (17,42%), operários em geral 

(52,16%) e pedreiros (12,41%), que concentraram cerca de 82% de todo o pessoal 

ocupado no setor. Percebemos, assim, o dinamismo da construção civil, fato ligado 

ao acelerado crescimento da época e a construção da cidade de Belo Horizonte 

(MINAS GERAIS, 27/07/1912).  

 

Os ofícios de pedreiros, pintor, carpinteiro, marceneiro e serralheiro 
são ligados à indústria da construção civil. É perfeitamente 
compreensível até que esses ofícios sejam os mais bem pagos, já 
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que a demanda da mão de obra era grande, devido ao número de 
edificações existentes na capital em construção. Quanto aos ofícios 
de tintureiro, alfaiate e sapateiro são também utilizados na indústria 
de vestuário e calçados. Contudo, sabemos que os salários dos 
ofícios não eram necessariamente os mesmos pagos nas indústrias. 
Segundo o Annúario de 1922-1925, são os seguintes: pedreiro 
10$000, pintor 12$500, carpinteiro 10$000, marceneiro 12$000, 
ferreiro 8$000, serralheiro 12$000, bombeiro 12$000, tipógrafo 
6$000, alfaiate 8$000, tintureiro 7$000, sapateiro 7$000, cabeleireiro 
6$000 (DUTRA, 1988, p.63). 
 

Quanto às condições de trabalho nas indústrias belorizontinas, é possível 

afirmar que eram bastante precárias. As fábricas de tecido, por exemplo, que 

empregavam, em sua maioria, mulheres e menores, eram tidas e descritas nos 

jornais operários da época como “vulcões absorventes da juventude e da 

esperança”. Eram ambientes insalubres que, somando-se as excessivas horas de 

trabalho exigidas (doze horas diárias), gerava um grande sacrifício aos 

trabalhadores (DUTRA, 1988, p. 63).  

No que se refere ao setor terciário, existia, além dos estabelecimentos de 

comércios, um grande número de serviços em geral, conforme pode ser visto na 

Tabela 5: 

Tabela 5 - Distribuição de empregos – 1912 

EMPREGOS Nº DE FUNCIONÁRIOS % 

Serviços Domésticos 1.829 29,64 

Transporte e Comércio 1.533 24,84 

Funcionários Públicos   849 13,75 

Segurança   761 12,33 

Serviços Pessoais  705 11,43 

Serviços Assistenciais  300   4,86 

Serviços de Reparação    87   1,41 

Profissionais Diversos   86   1,39 

Finanças   22   0,35 

TOTAL 6.172 100,00 

             Fonte: Recenseamento do ano de 1912. Minas Gerais, Belo Horizonte, 27/07/1912.   
 

Em termos ocupacionais, podemos notar que o setor terciário é bem 

expressivo na capital mineira, principalmente o setor de serviços domésticos. Ao 

analisar os dados, percebemos a existência de uma forte produção industrial 

convivendo com o setor terciário. 
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Tabela 6 - População ocupada em Belo Horizonte segundo os setores de atividades 

em 1912 

SETOR TOTAL % 

Primário 1.564 12,09 

Secundário 5.205 40,22 

Terciário 6.172 47,69 

TOTAL 12.941 100,00 

       Fonte: Recenseamento do ano de 1912. Minas Gerais,  Belo Horizonte,   
27/07/1912.   

 

Isto demonstra o papel modernizador da capital do estado mineiro, que 

não se contentava em ser (ou não podia ser) apenas uma cidade 

predominantemente administrativa, de funcionários públicos, já sendo, em 1912, um 

polo econômico e industrial. É claro que a nascente Belo Horizonte não poderia ser 

considerada o centro da economia mineira, mas era uma cidade com real 

desenvolvimento industrial, e não só a capital da burocracia estatal (LE VEN, 1977, 

p. 57). 

De acordo com Maria Auxiliadora Faria e Yonne de Souza Grossi (1982, 

p. 176), a transformação da capital em polo econômico não se deu apenas pela 

ação livre das forças do mercado, mas pela intervenção consciente do estado. No 

Decreto nº 1.516, de 2 de maio de 1902, percebemos o favorecimento e a política de 

benefícios do governo mineiro à industrialização, a partir do momento em que a 

protegia, diminuindo a tributação ou cedendo terreno com infraestrutura, já que a lei 

autorizava o então prefeito Bernardo Pinto Monteiro a doar, tanto na zona urbana 

quanto na suburbana, lotes e força motriz para estabelecimentos industriais, desde 

que tivessem capital superior a 20 contos de réis. 

Porém, é importante analisar que mesmo a intervenção do poder estatal 

sendo de suma importância para o desenvolvimento econômico da capital, o poder 

público não foi totalmente capaz de dotá-la de infraestrutura que suprisse a 

necessidade dos empresários industriais. Estes últimos sempre defenderam maior 

autonomia econômica, através da abertura da economia mineira ao capital privado, 

sendo que, para os empresários, 

 

[...] a iniciativa particular deve[ria] vir ao encontro da Administração 
para vantagens recíprocas, colimar as lacunas existentes entre as 
necessidades e os meios insuficientes. É do ferro que há de vir para 
Belo Horizonte seu maior progresso(...). A continuação dessa 
assistência por parte do Estado foi por nós referida somente como 
um argumento para mostrar a necessidade quanto antes de atrair 
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capitais e as indústrias para aqui, cujos recursos virão substituir a 
ação sempre imperfeita do Estado(...). Não há dinheiro que não se 
queira empregar em atividade de lucro imediato (FARIA; GROSSI, 
1982, p. 179).   

 
Tal fato não ocorreu de imediato em Belo Horizonte, pois a classe 

empresarial ainda não estava suficientemente forte para fazer valer seus interesses. 

A opção por investimentos privados somente se concretizou no final da década de 

1910. 

Os grupos industriais visavam às medidas protecionistas para o mercado 

interno, contra a invasão de produtos estrangeiros. Este movimento tinha em vista 

não apenas a proteção à indústria, mas de toda a produção nacional, com a adesão 

de empresários de todo país, notadamente os representantes dos estados do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que defendiam os interesses industriais e 

também agropecuários (PLAMBEL, 1979, p. 40). 

Os anos de 1915 a 1918 marcaram o declínio do ritmo de crescimento de 

Belo Horizonte, que sofreu com a interferência da conjuntura internacional (Primeira 

Guerra Mundial). Em âmbito nacional, neste período o investimento na indústria 

diminuiu. Entre os anos de 1915 e 1916, as importações de maquinaria industrial 

foram reduzidas, além das dificuldades em se importar matérias-primas e outros 

insumos, levando, assim, à redução do ritmo de crescimento da produção industrial 

nestes anos (SUZIGAN, 1986, p.84-85). 

Na capital mineira isto refletiu na política econômica de incentivos adotada 

pela prefeitura e pelo governo estadual. O êxodo urbano e o decréscimo nas 

construções alarmaram os responsáveis pela tributação municipal, que diminuiu. 

Mas isto não significou a restrição definitiva do auxílio prestado pela prefeitura às 

indústrias, sendo que em 1919 este auxílio representava 22,81% da arrecadação do 

poder público municipal (PLAMBEL, 1979, p.119). 

 A partir de 1919 este quadro começou a mudar; os investimentos (então 

reduzidos) voltaram a entrar na pauta do poder administrativo da cidade. Podemos 

perceber que em meados de 1919, havia um otimismo por parte do prefeito Afonso 

Vaz de Mello: 

 

[...] folgo em poder informar que a Capital após o longo período de 
cinco anos de apatia foi se reconstruindo e reassumindo a atividade 
dos anos de 1912 a 1913, época de sua maior prosperidade. Traduz 
bem a verdade desta afirmação o fato de não mais se verificar casa 
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desocupada em Belo Horizonte, quando em 1917 chegou a contar o 
elevado número de 600. Construíram-se muito mais casas que em 
1918. Para isto muito contribuíram o regresso de elevado número de 
operários emigrados desta Capital pela falta de serviços e o sensível 
aumento na frequência dos estabelecimentos de ensino desta Capita 
(VAZ DE MELLO, 1918 apud PLAMBEL, 1979, p.124).26   

 
Em 1920, Belo Horizonte retomou o ritmo de crescimento, e a população 

voltou a crescer. Neste período, a cidade passou a contar com 55.563 habitantes 

(4,6% ao ano a partir de 1912), dos quais cerca de 35% estavam empregados. O 

setor terciário era o maior absorvedor de mão de obra (56,54%), seguido do 

secundário (30,43%) e primário (13,03%). Estes dados mostram a retomada do 

crescimento econômico da capital, sendo que em 1920 têm-se ainda 69 unidades 

fabris, 2.223 empregos industriais e 5.942 empregos em indústria de transformação 

e de matéria prima (FARIA; GROSSI, 1982. p.181). 

E, também em 1920, Belo Horizonte pôde se considerar não mais 

dependente de capital apenas estatal. A indústria adquiriu certa expressão. O 

número de pessoas trabalhando no setor mais do que dobrou entre 1912 e 1920 

(SINGER, 1974. p.234-236). O aumento populacional tão rápido (460% em oito 

anos), mesmo passando por um período de crise, mostra o quanto Belo Horizonte 

estava se industrializando com intensidade e, em comparação com os outros 

municípios, podemos confirmar tal afirmação: 

 

Tabela 7 - A industrialização em Belo Horizonte em comparação com as demais 
cidades mineiras – 1920 

Municípios Valor da Produção 
(1.000 contos) 

Pessoal ocupado 

Juiz de Fora 33 4.953 

Cons. Lafaiete 19 1.650 

Belo Horizonte 18 2.223 

Nova Lima 16 3.395 

Santos Dumont 13 520 

Ouro Preto 8 384 

Oliveira 7 320 

S.J. Nepomuceno 5 872 

Itajubá 5 599 

Ponte Nova 5 508 
                  Fonte: SINGER, 1974, p. 236.                   

                                            

26
 VAZ DE MELLO, Afonso. Relatório apresentado ao Conselho Deliberativo da Capital em setembro 

de 1918. Belo Horizonte, Imprensa Oficial, 1918, p.5 apud PLAMBEL, 1979, p. 124 
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Em âmbito nacional, neste mesmo período, a indústria passou a ocupar 

um lugar especial na economia do país. Uma boa parcela dos artigos manufaturados 

consumidos no mercado interno era de produção nacional (PRADO JR., 1994. p. 

262). E este foi um grande fator de equilíbrio das contas externas, já que passou a 

se importar menos. Foi nesta conjuntura que repousou em grande parte a indústria, 

pois esta se tornou um elemento indispensável ao bom funcionamento da economia 

brasileira. 

Ainda entre os anos de 1915 a 1920, no setor terciário destacaram-se os 

ramos de administração pública (30%), serviços domésticos (19,6%), comércio 

(18,7%) e profissionais liberais (11,4%). Conclui-se que, nesta época, Belo Horizonte 

também conheceu um forte aumento do setor terciário, apesar de os serviços 

domésticos terem estagnado. Houve um surto no setor educacional, nos serviços 

gerais e nos serviços burocráticos (PLAMBEL, 1979, p.131). 

 

Tabela 8 - População ocupada em Belo Horizonte segundo o setor de atividades – 
1920 

Setor Pessoal ocupado % 

Primário 2.543 13,03 

Secundário 5.942 30,43 

Terciário 11.041 56,54 

Total 19.526 100,00 
                  Fonte: FARIA; GROSSI, 1982, p. 181 

Em resumo, sobre os trabalhadores belorizontinos, podemos dizer que 

estes eram compostos (durante a década de 1910 a 1920) por um relativo número 

de estrangeiros. Quanto ao número de mulheres e menores nas fábricas, o 

contingente é expressivo, e a presença deles, principalmente no ramo têxtil, é 

marcante. Sobre o grau de instrução destes trabalhadores, é muito difícil precisá-los. 

Porém, ao que tudo indica, o número de alfabetizados, no total da população, seria 

maior do que os não alfabetizados, embora o número de analfabetos fosse grande, 

mormente os que engrossavam a mão de obra fabril.   

Por fim, podemos finalizar dizendo que a contribuição dos trabalhadores 

nacionais e estrangeiros foi imprescindível na estruturação da vida econômica e 

social de Belo Horizonte, que não pôde ser caracterizada apenas como uma cidade 

administrativa, mas também como um lugar de mercado e um local de indústrias. 

Industrialização esta que representou transformações nos processos de trabalho e 
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nas relações de produção capitalistas.  

Desse modo, compreender como se constituiu a cidade de Belo Horizonte 

retratando a formação urbana, social e econômica da capital se fez necessário para 

entendermos onde estavam inseridos os trabalhadores belorizontinos e sua 

distribuição tanto nas várias atividades econômicas quanto no espaço social em 

construção. A distribuição dos trabalhadores pelos ramos industriais e atividades 

econômicas em geral, a sua concentração, o peso das mulheres e dos menores nos 

ramos fabris, as características do parque industrial estavam na base de toda a 

movimentação dos trabalhadores e delimitaram os limites da ação e dos atos 

políticos e ideológicos praticados por estes.  

E como nos diz Hobsbawm (1987, p. 27-28), a história operária é parte da 

história e do contexto de uma dada sociedade. As relações de classe, qualquer que 

seja sua natureza, são relações entre pessoas, classes ou camadas e não podem 

ser adequadamente descritas e analisadas de forma isolada. Neste sentido, 

identificar primeiramente as condições sociais, urbanas e econômicas da cidade de 

Belo Horizonte foi fundamental para entendermos o contexto em que se constituiu a 

classe trabalhadora belorizontina e como os trabalhadores conseguiram, através das 

associações, lutar por melhores condições de trabalho e vida.  

No próximo capítulo refletiremos, com base na abordagem institucional, 

sobre as práticas de luta e reivindicações adotadas pela classe trabalhadora 

belorizontina. O objetivo será analisar as associações trabalhistas de Belo Horizonte 

formadas no início do século XX, como organizações institucionais, e como foi 

possível (se foi mesmo possível) a resolução do problema da ação coletiva.  
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3. ASSOCIAÇÕES TRABALHISTAS E AÇÃO COLETIVA 

 
3.1. BREVE DISCUSSÃO SOBRE O CONCEITO DE INSTITUIÇÃO 

 
Pensar a incorporação da classe trabalhadora no cenário político 

institucional é similar a pensar na própria formação da sociedade capitalista (meados 

do século XVIII), que acabou por “abalar” e formar uma nova ordem social. Entre os 

anos de 1890 a 1930 houve, nos países da Europa Ocidental, um aumento na 

formação das organizações trabalhistas, refletindo a mobilização inicial da classe 

trabalhadora como meio de empreender ação coletiva através de greves e das 

associações. Tal fato permitiu às elites trabalhadoras mobilizar bases de suporte por 

meio das quais construíram suas organizações e comprometeram esses recursos 

organizacionais em uma luta política, no intuito de serem aceitos na polity, a fim de 

não terem que utilizar somente do recurso grevista como meio de pressão. Isto 

refletiu na centralização e na burocratização das organizações de interesses dos 

trabalhadores, o que fez aumentar sua capacidade de mobilização e luta política no 

âmbito institucional nas sociedades industriais (PRATES, 1986, p. 10). Mesmo a 

intensidade e a extensão do conflito nesse processo de formação das classes 

trabalhadoras tendo sido diferenciadas entre países com tradições políticas diversas, 

houve um padrão relativamente homogêneo quanto às formas de luta e à busca por 

melhores condições de trabalho e vida.   

Sobre o aspecto institucional no seio das classes trabalhadoras, 

primeiramente se faz necessário entendermos o conceito de instituição. Em linhas 

gerais, podemos definir instituição como sendo um conjunto duradouro de práticas 

tipificadas de ação social que regem a interação entre os seus membros, e como tal 

é reconhecida pelas outras instituições sociais. Em termos organizacionais, o 

conceito sociológico de instituição focaliza a existência de um conjunto de normas e 

valores que pautam como referência o comportamento das pessoas nelas 

envolvidas27. A institucionalidade das associações trabalhistas estaria ligada às 

normas coletivas aceitas, a fim de que regulassem a convivência entre os membros 

                                            

27
 Para uma abordagem mais detalhista sobre este assunto ver: BERGER, Peter L. Perspectivas 

sociológicas: uma visão humanística. 15.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 
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associados e permitissem a canalização de energias individuais para a produção de 

bens coletivos. Dito isto, podemos afirmar que as associações trabalhistas 

investigadas nesta pesquisa tinham características institucionais, ou seja, possuíam 

identidade própria e um forte potencial para serem mobilizadas.  

Na tradição sociológica, mais especificamente nos pensadores clássicos, 

podemos identificar duas vertentes de análise institucional, como dito na introdução 

desta pesquisa. A primeira seria relacionada aos trabalhos de Émile Durkheim, que 

via nas instituições sociais sistemas que, através do seu potencial, impõem limites 

às escolhas individuais. A segunda vertente pode ser encontrada nos escritos 

desenvolvidos por Max Weber, que tem na instituição um construto de ação social 

baseado em valores e normas compartilhados. Enquanto a teoria durkheimiana 

enfatiza os limites da interação social, a abordagem weberiana focaliza os estímulos 

à ação, produzidos pela possibilidade objetiva de interação social, suportada pela 

institucionalização.  

A perspectiva durkheimiana é bastante adequada para abordagens 

macroestruturais, como religiões, organização social, sistema de solidariedade 

societais. Já a abordagem weberiana foi melhor capturada pela sociologia das 

organizações através do modelo neoweberiano (PERROW, 1986), especialmente da 

teoria da institucionalização organizacional formulada por Selznick (1971). No nosso 

caso, é esta abordagem que usaremos como instrumental teórico para analisar as 

associações trabalhistas de Belo Horizonte no início do século XX.  

Segundo Philip Selznick (1971), as organizações coletivas têm duas 

faces: a formal, composta pela busca de racionalidade no mais puro estilo da 

burocracia weberiana, e a informal, composta pela emergência de foco de 

identidades e interesses que articula subgrupos na organização. Enquanto a 

primeira face revela a estrutura racional legal da organização, a segunda revela a 

constituição da “polity”, ou seja, da vida política da organização.  

Neste caso a interação informal no interior das organizações formais 

constitui uma fonte potencial de institucionalização do sistema organizacional, na 

medida em que possibilita a emergência de focos próprios de identidade. Nesta 

perspectiva: 

 

[...] a organização formal, no decorrer de sua história, poderia vir a 
adquirir um caráter e uma identidade próprios transcendendo, assim, 
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os limites estreitos da lógica instrumental que a conduzia na sua 
infância. A esse processo, Selznick denomina institucionalização 
organizacional. O arcabouço formal da organização impregna-se de 
valores e moralidade, transformando-se em uma instituição 
assentada nos valores básicos que articulam a identidade dos seus 
membros e reconhecida pelos atores externos que convivem em seu 
contexto de ação. Deste ponto em diante, as organizações passam a 
agir em seu próprio nome, adquirem um status de realidade sui 
generis e se comportam como atores estratégicos em seu ambiente 
(PRATES, 2000, p.124). 

 
A abordagem selznickeana procura enfatizar a metáfora do ator 

organizacional que, como os atores individuais, possui um caráter distintivo e uma 

identidade própria capazes de desenvolver ações e estratégias no seu ambiente. A 

atribuição de um status político às instituições organizacionais permite vê-las como 

focos estratégicos de articulação de identidades e interesses nas sociedades 

modernas. Elas participam do jogo de poder que determina os arranjos institucionais 

da política e consequentemente a definição de quem se qualifica como participante 

legítimo das decisões políticas (PRATES, 2000, p. 126). 

Assim, é importante termos em mente que o que consideramos como 

instituições, nesta pesquisa, seria o de ponderar sobre a possibilidade de ação 

política da organização institucionalizada vista como ator coletivo. Ou seja, ao 

entendermos que as instituições podem ser formais ou não, com normas e valores 

que “controlam um grupo”, temos por meta que elas podem levar à resolução do 

problema da ação coletiva, buscando métodos objetivos e modelos racionais para 

concretizar as intenções almejadas. Assim, o modelo institucional proposto para este 

trabalho requer, antes de mais nada, entender a canalização dos comportamentos, 

compromissos e lealdades dos trabalhadores (filiados nas associações trabalhistas), 

a fim de resolver o problema da ordem e da ação coletiva.   

Portanto, para finalizarmos este debate teórico em torno da questão 

institucional, veremos que nas unidades de análises, as associações trabalhistas 

fundadas na capital mineira no início do século XX, apresentavam em seus arranjos 

aspectos institucionais para se organizarem em busca de melhores condições de 

trabalho e vida. Os métodos de luta giravam em torno da resolução dos problemas 

relacionados aos interesses comuns. A questão institucional se torna basilar quando 

percebermos que as associações trabalhistas tinham regras, normas e os atores 

envolvidos compartilhavam dos mesmos ideais, sendo estes de fundamental 

importância para se pensar os processos de tomadas de decisões a fim de buscar 
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melhores condições de trabalho. 

Cabe ressaltar, como vimos no capítulo anterior, que o trabalhador da 

cidade de Belo Horizonte foi ao mesmo tempo seu construtor e morador, ocupando 

espaços de sociabilidade e “fazeres”. E é a partir deste aspecto de “construção” (em 

sentido lato) da cidade, suas disputas e tensões por ocupação e visibilidade do 

espaço citadino que focalizamos a organização dos trabalhadores em associações 

que apresentavam, em muitos aspectos, características institucionais.  

Destacamos ainda que as associações trabalhistas são aqui 

compreendidas como coletividades formadas por uma pluralidade de atores sociais, 

individuais e organizacionais ligados em modelos de interação, com base em 

identidades compartilhadas construídas mediante relações de conflito, cooperação e 

a multiplicidade de ideias.  

 

3.2.ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE TIPOGRÁFICA: MUTUALISMO E RESISTÊNCIA 
 

As primeiras associações classistas surgidas no país possuíam 

características de sociedades mutuais28. As mutuais eram associações muito 

complexas e que sofreram variações conforme o tempo e o lugar, ficando, assim, 

muito difícil enquadrá-las em categorias “estanques”, ou mesmo fazer avaliações 

definitivas em sua essência. Em linhas gerais, podemos dizer que um dos objetivos 

das sociedades mutuais era propor a arrecadação mensal financeira, a fim de 

custear auxílios para os sócios em caso de doença, invalidez, desemprego, funeral, 

etc. A ausência de intervenção na implementação de políticas sociais (inexistência 

principalmente de uma legislação trabalhista) fez com que muitos trabalhadores 

(principalmente os de baixa renda) se organizassem em instituições que lhes 

conferissem alguns socorros mais emergenciais, como doenças, desemprego ou 

morte (VISCARDI, 2014, p.194).  

Contudo, o principal significado do mutualismo não era seu fim 

assistencialista. Ele constituiu um foco importante de solidariedade. Seus sócios 

                                            

28
 O mutualismo se caracterizou pela solidariedade exercida entre os membros das associações 

fundadas para este fim, através de auxílios para os sócios em caso de doenças, incapacitação para o 
trabalho, desemprego, funeral, etc. bem como para zelar pelos interesses da classe (BATALHA, 
2000).  
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eram também atraídos por se identificarem por valores e práticas desenvolvidas 

naquele espaço. Nas sociedades de socorro mútuo, os trabalhadores encontravam 

um meio para exercer a “solidariedade” entre seus membros e conseguiram, 

frequentemente, representar e defender seus interesses, ao mesmo tempo (e sendo 

a base do mutualismo) em que também se constituíam em espaço de formação e 

construção de identidades (BATALHA, 2000, p.15). Portanto, o universo mutualista 

conseguiu propiciar a junção entre a função mobilizadora, política e sindical e o 

exercício de proteção social com a estruturação dos “elos de solidariedades”. 

Assim, podemos perceber que, além da ajuda mútua entre os seus 

sócios, as sociedades de socorro mútuo também cumpriam funções sindicais, ao 

reivindicar melhores condições de trabalho, incluindo salários dignos. Conviviam em 

um mesmo contexto sociedades ditas sindicalistas e mutualistas, sendo “[...] 

fenômenos contemporâneos e não excludentes, ainda que nem sempre seja 

possível demarcar fronteiras claras entre elas.” (BATALHA, 2010, p.16-17). Na 

nossa perspectiva teórica, essas associações constituíram-se em organizações em 

processo de institucionalização, articulando identidades expressivas e servindo 

como instrumento de facilitação da ação coletiva.  

As sociedades mutuais se configuraram em um cenário urbano marcado 

por grandes transformações e estavam inseridas em um contexto de mudanças e 

incertezas, pois a segunda metade do século XIX no país foi caracterizada por um 

processo contínuo de diversificação da mão de obra, do comércio, das atividades 

artesanais, manufatureiras e fabris, no ainda contexto da economia agrária e 

escravista do Brasil.  

 

As últimas décadas do século XIX caracterizaram-se especialmente 
pelas intensas variações dos salários e dos preços dos alimentos, 
que provocaram instabilidade e crise nas condições de vida e na 
capacidade de mobilização, não somente dos trabalhadores urbanos, 
como também dos mais variados segmentos sociais existentes no 
Império. As modificações ocorridas nos mundos do trabalho 
afetavam escravos, libertos e trabalhadores livres, nacionais e 
imigrantes, situados em posições distintas na escala de dependência 
típica do paternalismo escravista, disputando espaços e sendo 
atingidos em maior ou menor grau pelos efeitos das transformações 
(JESUS, 2014, p. 111-112). 
   

O fenômeno mutualista serviu de base para que o “incipiente” movimento 

dos trabalhadores urbanos enfrentasse as incertezas geradas pelo contexto que 
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caracterizou o fim do período monárquico e o início da República no Brasil. 

Utilizando a perspectiva teórica de Charles Tilly, o movimento trabalhista ainda não 

dispunha, naquele momento, de um repertório organizacional da ação coletiva, 

diferente do mutualismo. Portanto, esta experiência associativa possibilitou a 

aproximação entre diferentes tipos de movimentos coletivos, ações beneficentes e 

mobilizações, de caráter organizacional mais moderno, que tinham por meta 

defender os interesses profissionais e/ou de classe, sem perder o foco das 

identidades sociais. Desta forma, os trabalhadores, em espaços e formações 

históricas específicas, escolheram suas opções, por meio das quais foram 

construindo leituras, ideias, tradições e valores, que compunham a diversidade 

política e ideológica dos trabalhadores organizados em fins do século XIX e início do 

século XX. 

Obviamente, o aspecto mais evidente do fenômeno associativo de caráter 

mutualista era a necessidade de práticas beneficentes contra os riscos sociais que 

comprometiam as condições dos trabalhadores de baixa renda. No entanto, não 

podemos deixar de lado ou negligenciar os indícios de que havia demandas que iam 

além das ajudas pecuniárias. Havia também o objetivo de defender e conquistar os 

direitos e interesses dos trabalhadores através dos meios legais de luta, almejando 

espaços de participação institucional e lutando por melhores condições de trabalho e 

vida.  

Em Belo Horizonte, uma das mais importantes associações classistas 

surgidas na cidade no início do século XX e que possuía características de uma 

sociedade mutualista foi a Associação Beneficente Tipográfica (ABT), fundada no 

ano de 1900. A entidade era formada exclusivamente por tipógrafos e empregados 

da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, e tinha como principal característica 

o mútuo socorro, ou seja, zelava pela ajuda mútua, além da instrução, recreação e 

educação moral de seus sócios; alegava não ter partido político, religião e filosofia 

específicos.  

Os operários que trabalhavam nas oficinas tipográficas de Belo Horizonte 

no início dos anos de 1900 eram, em sua maioria (neste período não passavam de 

100 homens), paupérrimos, mal remunerados e mal instalados em pequenas casas 

situadas na zona suburbana da cidade. Quando alguns deles adoeciam ou 

chegavam a óbito, era com a ajuda de colegas (quando havia este tipo de auxílio) 

que conseguiam pagar as despesas de tratamento médico ou funeral, por isso a 
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necessidade de fundar uma associação que zelasse pelo bem da classe. José Maria 

de Azevedo Júnior, cronista do Jornal do Povo (na época, a folha fazia parte dos três 

grandes jornais que circulavam na cidade, junto com o Minas Gerais – órgão do 

governo – e o Diário de Minas), em um de seus textos relatou a precária situação 

dos trabalhadores, na coluna intitulada Bohemios:  

 

Dolorosissimo era aquele quadro que, por muitas vezes repetido, 
inspirou a fulgurante pena benemérita de Azevedo Junior uma 
crônica feliz no seu Jornal do Povo, concitando os tipógrafos de Belo 
Horizonte a se congregarem para a formação de uma sociedade 
beneficente que os socorresse nos momentos adversos29. 

 
O noticiário foi de fundamental importância, “denunciando” a real situação 

de precariedade da classe. Através deste texto jornalístico, as lideranças da classe 

passaram a se questionar sobre quais eram as tensões e disputas que faziam parte 

do labor dos tipógrafos naquele momento. Mais: perguntaram-se quais eram as 

possíveis aspirações, resistências e lutas que poderiam ser de fundamental 

importância para pensar a criação de uma associação trabalhista. Assim, a partir da 

reportagem, alguns líderes se movimentaram, e em abril de 1900, tendo à frente 

personagens como Alcides Baptista Ferreira, José Alves Pereira, Antônio Augusto 

das Dores, Francisco Coelho Neto, Francisco Alves Pereira, Francisco Tertuliano, 

Pedro Alonso Verçosa, Eugenio Velasco e João Ferreira de Andrade30, resolveram 

fundar a Associação Beneficente Tipográfica. Outro grande nome que também 

ajudou na fundação da ABT foi o de Abílio Barreto31.  

Tendo como lema Faze e confia. Trabalhemos por nós (Fac et spera. Pro 

                                            

29
 MhAB [Museu Histórico Abílio Barreto], Revista comemorativa do vigésimo aniversário da 

Associação Beneficente Tipográfica (1900-1920) - Inventário Geral do Arquivo privado Abílio Barreto.  
30

 Encontraremos alguns destes homens em outras associações fundadas na capital, como o Centro 
Operário, a Confederação Auxiliadora dos Operários de Minas Gerais e a Liga Operária Mineira (está 
última do ano de 1906). 
31

 Barreto trabalhou, quando jovem, como tipógrafo; posteriormente, foi um grande contribuidor das 
publicações e de outras atividades da ABT. Ele também escreveu alguns livros sobre a história de 
Belo Horizonte. Quando era diretor do Arquivo Público Mineiro, em 1935, foi convidado a organizar o 
Arquivo Geral da Prefeitura de Belo Horizonte, que originou, no ano de 1943, o Museu Histórico de 
Belo Horizonte. Em 1967, dez anos após a morte de Barreto, o Museu recebeu nova denominação, 
Museu Histórico Abílio Barreto, em homenagem ao primeiro diretor e idealizador da instituição 
(DUARTE, 2009, p. 04). No acervo do Museu há um fundo que agrega documentos que pertenceram 
à Abílio Barreto. São anotações, recortes de jornais, rascunhos de obras literárias, etc. Entre esses 
documentos, alguns foram selecionados para a pesquisa.  
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nobis laboremus), em maio de 1900 (mesmo ano da fundação), com a devida 

autorização do chefe de polícia da época, os tipógrafos conseguiram aprovar o 

estatuto da associação. É importante destacar que desde meados do século XIX 

todo grupo de indivíduos que desejasse fundar uma associação para defender seus 

interesses era obrigado a pedir autorização na delegacia mais próxima do local em 

que pretendesse instalar sua sede. O chefe de polícia, delegado ou subdelegado 

responsáveis pela questão tomariam as providências para que o encontro ocorresse 

dentro da ordem estabelecida. Somente depois de autorizados os estatutos das 

associações é que as entidades poderiam ser criadas. Quando aprovado, o 

documento era impresso em uma tipografia no formato de um livreto. Algumas 

entidades também pagavam para que o estatuto fosse publicado nos principais 

jornais da cidade, como forma de obter a adesão de novos sócios (JESUS, 2009, p. 

93). No caso de Belo Horizonte, os estatutos eram publicados no jornal Minas 

Gerais.    

Conforme os estatutos, a ABT tinha como principais finalidades: 

 

1º auxiliar pecuniariamente ao sócio que se enfermar gravemente e 
ficar impossibilitado de trabalhar; 2º concorrer com auxílios para o 
enterramento de qualquer sócio efetivo que falecer; 3º trabalhar pelo 
reerguimento e nivelamento social da classe, pela solidariedade 
entre seus membros e também pelos seus interesses (MINAS 
GERAIS, 1900).32 

  
A partir deste trecho dos estatutos, percebemos que o intuito principal da 

Associação Beneficente Tipográfica era oferecer aos seus membros pensão mensal 

ao sócio enfermo e auxílio funeral, além de empréstimos em dinheiro ao associado 

que tivesse algum membro familiar doente. O objetivo principal da ABT, assim como 

da maioria das mutuais do país, era o de dar proteção aos seus sócios, no que 

tange aos mecanismos que hoje conhecemos como previdência pública, já que no 

período em questão havia uma ausência deste tipo de auxílio.  

Contudo, fica claro também que, para além do amparo social/material aos 

sócios, a ABT pretendia “nivelar” a classe dos tipógrafos, no intuito de conquistar 

seus “interesses” enquanto classe. Assim, podemos identificar um universo mais 

                                            

32
 Minas Gerais: Estatutos da Associação Beneficente Tipográfica. Belo Horizonte, Imprensa Oficial, 

1900. 
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amplo nas ações da ABT. Um duplo sentido (ou condicionante) que levava os 

trabalhadores a se associarem. A busca por melhores condições de labor e vida 

(como descanso dominical, diminuição da jornada de trabalho, acidentes de 

trabalhos, entre outras) fazia parte da pauta da ABT. Assim, suas atividades eram 

bem mais complexas, não ficando puramente restrita ao auxílio mútuo.  

Abílio Barreto (1911) mencionou a importância da Associação não 

somente como fundamental no âmbito da demanda social e o auxílio às moléstias 

(doença, invalidez, morte), mas como uma instituição também responsável pela 

identidade, luta e resistência da classe:   

 

Não se diga que a Associação Beneficente Tipográfica veio somente 
erguer a classe do meio dos infortúnios físicos que a torturavam! 
Afirmá-lo, seria negar a importância inquestionável que ela exerceu 
no organismo depauperado da classe, vitalizando-o física e 
moralmente.33 
 

No ano de 1906, o número de associados variava entre 120 a 156 

membros. O perfil dos associados exigia que os participantes fossem maiores de 15 

anos e que trabalhassem como tipógrafos ou na “arte da tipografia”. Nos estatutos 

não há menção à participação de associados do sexo feminino. As condições para o 

usufruto dos benefícios era o pagamento em dia da mensalidade, ser membro há 

mais de seis meses e, em caso de enfermidade, apresentar atestado e laudo da 

doença. O montante da contribuição variava de acordo com a classificação dos 

sócios (efetivos, remidos, honorários, beneméritos). No caso dos sócios efetivos, o 

valor pago poderia ser uma única parcela de 20$000 (vinte mil réis) para um prazo 

de quatro meses, ou parcelas de 5$000 (cinco mil réis) mensais (MINAS GERAIS, 

1900)34. 

Alguns dos presidentes da Associação (José Alves Pereira, Alcides 

Baptista Ferreira, Abílio Barreto, Pedro Alonso Verçosa, Joaquim Alves Pereira, 

entre outros) iniciaram suas carreiras como gráficos, e posteriormente se 

especializaram em outros ramos, como jornalismo, direito ou mesmo administração. 

                                            

33 MhAB [Museu Histórico Abílio Barreto], Revista da Associação Beneficente Tipográfica. 1911- 
Inventário Geral do Arquivo privado Abílio Barreto. 
34 Minas Gerais: Estatutos da Associação Beneficente Tipográfica. Belo Horizonte, Imprensa Oficial, 
1900. 
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Ser diretor de uma Associação de socorro mútuo, neste período, era um sinal de 

prestígio social; e à medida que se especializava profissionalmente, o contato dos 

líderes classistas com o poder público se tornava mais próximo, possivelmente 

edificando canais institucionais, garantindo, muitas vezes, a obtenção de benesses 

por parte do Estado. Isto fica claro quando analisamos as representações e práticas 

direcionadas ao governo do estado, onde a Associação Beneficente Tipográfica, 

quando requeria subvenções, quase sempre as conseguia. Entre os pedidos 

solicitados e concedidos por parte do poder público estava um terreno para a 

construção de sua sede (20/10/1909, Lei do congresso nº 39 art. 2º letra L; e 

26/01/1910 doação efetiva dos lotes nº 15,17 e 18 do quarteirão 17 da 4º secção 

urbana) e isenção do pagamento do imposto predial e taxas de água, lixo, esgoto e 

luz elétrica, referente às repartições públicas (30/09/1911 Lei do Conselho nº 53, art. 

8º parágrafo único)35.   

Cabe ressaltar que a categoria que a ABT representava era a dos 

trabalhadores tipógrafos, e estes, pensando no contexto do operariado urbano de 

início do século XX, eram tidos como uma “elite letrada”, por terem acesso à escrita 

e à leitura (uma das exigências profissionais). E talvez por isso a associação tenha 

sido um dos modelos para as demais categorias e sindicatos que estavam também 

se formando na capital. Vários artistas e pessoas ligados à intelectualidade mineira 

faziam parte da associação, enquanto sócios-honorários ou beneméritos, logo, 

muitos não eram tipógrafos (ou iniciaram as suas carreiras na arte da tipografia). 

Mas isto pode também nos revelar a amplitude que tinha a associação, 

principalmente tendo ao seu lado artistas e intelectuais renomados. Neste sentido, a 

ABT poderia ser tida também como um espaço de sociabilidade dos intelectuais da 

cidade, onde fundiam e se confundiam com tipógrafos em um espaço alternativo à 

cultura letrada e, possivelmente, se identificavam com as disputas e tensões da 

classe na direção de suas conquistas e embates cotidianos por melhores condições 

de vida, salários, etc. (DUARTE, 2009, p. 04). 

 

[O estado atual da Associação Tipográfica] É o mais animador 

                                            

35
 MhAb [Museu Histórico Abílio Barreto], Associações: 1898-1946. Inventário Geral do Arquivo 

privado Abílio Barreto. 
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possível! Já transpôs crises terríveis; instantes procelosos, teve-os 
na sua existência; mas veio, do passado pequenino e obscuro, 
crescendo, fecunda em espalhar o Bem, abalando-se umas vezes, 
vegetando outras, como que se retemperando, quase 
desaparecendo, mas é, hoje, esta Instituição magnífica, altaneira, 
irradiando, na Capital mineira, a luz solar da sua influencia e do seu 
prestígio. Conta em seu seio individualidades eminentes no mundo 
da política, da medicina, advocacia, literatura, ciências e artes, como 
Wenceslau Braz, Mello Vianna, Abílio Machado, Léon Roussoliéres, 
Mario de Lima, Gudesteu Pires, Nelson de Senna, Juscelino 
Barbosa, Lauro Jacques, Abílio Barreto, Eduardo Frieiro, Carvalhaes 
de Paiva e muitos outros; comerciantes, industriais, etc. Contudo, o 
que sobremaneira a engrandece, é a operosidade, o caráter honesto, 
o pendor ao trabalho da sua maioria, qualidades estas que a 
nobilitam, tornando-a um padrão e um exemplo de união e esforço, 
na fraternidade mineira (GRAPHICO MINEIRO, 1930, p. 33-35). 

 
Quanto ao material produzido pela ABT para a devida publicação de seus 

atos, além de noticiários na imprensa local, a associação também confeccionou 

algumas obras que registrava um pouco da história da entidade, sendo elas: a 

coleção das revistas comemorativas dos aniversários da Associação Beneficente 

Tipográfica36 e o jornal O Graphico Mineiro37.  Ambos (revista e o jornal) trazem em 

seus exemplares poemas e poesias; crônicas; textos de caráter técnico e científico 

sobre a arte de imprimir; e variados artigos sobre a Associação (acerca da fundação, 

sócios, diretorias, balancetes) sobre o movimento dos trabalhadores, tratando da 

questão de salários, acidentes e diminuição da jornada de trabalho, sobre as 

ideologias como socialismo, comunismo, cooperativismo, solidariedade e abordando 

sobre outras associações fundadas na capital. Além disto, neste material também 

podemos encontrar demonstrações de repúdio ou respeito a personalidades da 

política mineira – muitos dos quais descritos como “amigos” da Associação.  

De autoria de um dos fundadores e presidente da associação, Alcides B. 

Ferreira, o texto Aos Operários, mostra um pouco a importância que tinha para a 

ABT a produção de todo este material de fonte impressa que dizia um pouco da 

história e da luta da associação em prol dos trabalhadores tipógrafos:  

 

                                            

36
 No levantamento das fontes foram encontradas as revistas de número 11, 25, 30 e 36, nos 

arquivos da Associação Beneficente Tipográfica (MhAB), e as 6, 8 e 20, no Arquivo Público Mineiro.   
37

 O jornal iniciou seu tiragem em 30 de outubro de 1929 e, ao que parece, extinguiu-se com a edição 
de número nove, em agosto de 1930. Entretanto, tivemos acesso apenas à quinta edição, que se 
encontra no arquivo da Associação (MhAB). 
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Está cumprida a promessa da Associação Beneficente Tipográfica, 
de comemorar seu sexto aniversário, publicando uma Revista que 
preenchesse ao duplo fim – trazer a público o desenvolvimento 
progressivo da Associação, e ser o início da campanha que, fora do 
círculo de defesa pessoal e proteção material de seus sócios, tem ela 
de travar [...]. Que os ensinamentos contidos nas páginas que se 
seguem, nos aproveitem, e que nos aprestemos para a luta, não nos 
acovardando diante dos empecilhos que a toda hora nos atoalharão, 
nem nos envaidecendo com as conquistas que formos fazendo dos 
nossos direitos, até hoje usurpados38. 
 

Assim, podemos perceber o quão importante era o papel informativo da 

ABT para evidenciar as disputas, conflitos, pressões e alianças experimentados pela 

associação e demonstrar como se deram as relações entre os tipógrafos e a cidade 

em construção.  

A Associação Beneficente Tipográfica, foi, portanto, uma entidade que 

constituiu-se em torno de uma categoria profissional que possuía certo nível de 

coesão e de interesses materiais próprios. Tinha como característica principal o 

mutualismo, mas atuava, também, por vezes, como uma sociedade que admitia 

práticas políticas sindicais. Procurava agregar e compartilhar identidades e 

interesses, reforçando “laços de solidariedade” entre seus membros, além de 

construir espaços de sociabilidade e lazer para seus integrantes e, acima de tudo, 

buscava construir uma identidade coletiva baseada na valorização do ofício. 

Podemos dizer que dentro da ABT havia mais do que uma dimensão 

mutualista/previdenciária. Para além dos interesses materiais da organização, havia 

valores culturais que moldavam a formação de identidades sociais, bem como 

formas de organização dos trabalhadores cujos aspectos transcendem o mutualismo 

e que estão presentes nas ações sociais e políticas da associação. Além de fugir 

das mazelas sociais advindas do excessivo ritmo de trabalho, buscando proteções 

assistenciais (até então inexistentes), os membros da ABT também se reuniam no 

intuito de zelar por salários e condições de trabalho mais dignas, além de 

empreender ações para alcançar suas reivindicações, lembrando o trabalho de 

Thompson (1987). 

Dito isto, podemos afirmar que, ao compartilhar normas e padrões de 

                                            

38 MhAb [Museu Histórico Abílio Barreto]. Revista Comemorativa do 6º Aniversario da Associação 
Beneficente Tipográfica,1906, p. 09-10.  
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comportamentos, a ABT desenvolveu formas de capital social39 com o qual pôde ser 

pensada a construção de arranjos institucionais para a resolução de problemas 

relacionados aos interesses comuns; neste caso, a busca por melhores condições 

de trabalho e vida para os trabalhadores tipógrafos. À medida que a ABT criou 

expectativas de confiança mútua, geradas a partir da capacidade de criar suas 

próprias regras e estabelecer o modo de vigilância e sansão das regras, acabou por 

constituir um fator chave de ajuda aos indivíduos (neste caso os trabalhadores) a 

resolver o problema da ação coletiva (OSTROM; AHN, 2003, p.165). 

O modelo institucional característico da ABT nos possibilita pensar o 

campo dos comportamentos possíveis, ou mesmo prováveis, entre os agentes. Ao 

dotá-los de regras, de normas e de um repertório de “fórmulas compartilhadas”, com 

direitos e deveres, a ABT estaria fornecendo os meios necessários para projetar as 

decisões individuais, e assim ajuizar os resultados alcançados.  

De acordo com Douglass North (1990), um sistema de crenças teria o 

papel de reduzir as divergências entre os indivíduos, onde as crenças seriam 

fundamentais para compreender a formação das instituições. A cultura seria um 

elemento aglutinador de compartilhar crenças dos indivíduos em um dado contexto 

histórico. A ABT ilustra claramente esta proposição. E tal fato possibilitou que esta 

utilizasse seu arranjo institucional para gerar recursos estratégicos em prol da 

melhoria das condições sociais e trabalhistas dos seus associados.  

De acordo com Antônio Augusto P. Prates (1986), a existência de um 

sentimento de pertencimento a uma comunidade, partilhado por trabalhadores, 

definido como identidade própria, existe juntamente com a orientação instrumental 

que conduz as atividades sociais e políticas no ambiente de trabalho e fora dele.  

 

Este ‘coletivismo instrumental’ não decorre primeiramente de 
mudanças ocorridas na estrutura ocupacional, mas de dimensões 
sociais e culturais mais amplas da história de vida do trabalhador, 

                                            

39
 De acordo com Ostrom e Ahn (2003, p. 159), capital social pode ser toda a forma compartilhada de 

saberes comuns e regras de uso, podendo ser um meio para resolver o problema da ação coletiva. 
Ver também: PRATES, Antônio Augusto Pereira; CARVALHAES, Flávio Alex de Oliveira; SILVA, 
Bráulio Figueiredo Alves. Capital social e redes sociais: conceitos redundantes ou complementares? 
In: AGUIAR, Neuma. (Org.). Desigualdades sociais, redes de sociabilidade e participação política. 
Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007, p. 47-60.  
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definindo o seu mapa interpretativo (PRATES, 1986, p.04). 
 

Tal fato reforça o compromisso com organizações sindicais e mutuais, 

vistas como instrumentos de realização de interesses imediatos de nível individual 

ou de classe. Vale também ressaltar que a estutura ocupacional pode ser tida como 

elemento-chave da formação de uma “consciência de classe” (neste caso a 

tipografia), onde o sindicato e as sociedades mutuais constituiam, pela sua posição 

estratégica, o canal “natural” de sua expressão (PRATES, 1986, p. 05). 

Além da ABT outras associações também foram fundadas na cidade de 

Belo Horizonte no início do século XX. Algumas delas apresentavam em sua 

formação e estruturação atitudes ideológicas amplas, entre elas o caráter reformista 

e o aspecto institucional. Para ilustrar, vamos destacar as ações da Liga Operária, 

da Federação do Trabalho do Estado de Minas Gerais, do Centro Operário, da 

Confederação Auxiliadora dos Operários do Estado de Minas Gerais e do Centro 

Confederativo dos Operários de Minas Gerais.  

 

3.3. ASSOCIAÇÕES, LIGAS, CENTROS E CONFEDERAÇÕES: A BUSCA POR 
MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E VIDA 
 

Como visto no capítulo anterior, Belo Horizonte foi construída no intuito de 

abrigar a nova capital do estado mineiro. Foi planejada a partir da intervenção do 

poder estatal no momento em que se procurava legitimar uma nova ordem política 

nacional, a República, tendo como pano de fundo os ideais de modernização e 

progresso.  

Apesar das particularidades que envolviam a estrutura econômica e social 

da cidade e da organização do sistema fabril ser ainda incipiente (se comparadas 

com outras cidades tanto do estado como do restante do país), Belo Horizonte, no 

início do século XX, já contava com um número significativo de trabalhadores, 

distribuídos tanto nas diversas unidades fabris e artesanais como também (e 

principalmente) alocados na construção civil. Boa parte da mão de obra utilizada na 

construção da cidade e nas poucas indústrias e armazéns instalados na capital era 

de origem estrangeira (italiana, em sua maioria). Aliados aos estrangeiros estavam 

também os trabalhadores mineiros, migrantes do interior do estado e que 

trabalhavam lado a lado na cidade de Belo Horizonte, que tinham nas suas 
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associações incentivos para se organizarem.  

 

A necessidade dos operários de se reunirem, enquanto membros de 
um mesmo grupo social, levará à criação de associações que, 
embora a princípio não fossem compostas exclusivamente de 
trabalhadores assalariados, pretendiam pelo menos tratar de seus 
interesses. Assim [...] convém ressaltar que foram várias as 
iniciativas da classe operária de se organizar e também do poder 
público de organizá-la (DUTRA, 1988, p.116).  
 

Em 15 de julho de 1900, durante uma reunião composta de 700 operários, 

presidida pelo italiano Donato Donati e sediada no teatro Soucassaux (MINAS 

GERAIS 16/07/1900), foi fundada a primeira associação classista da capital mineira, 

com ideias de luta e reivindicações por melhores condições de trabalho para os 

proletários residentes em Belo Horizonte: a Liga Operária.  

Na sessão, além da ideia de criação da entidade, foi também proposto 

organizar os trabalhadores, a fim de motivá-los a defender, através de ações 

legalistas, os direitos e interesses dos operários. As propostas se resumiam em 

 

[...] formular, apresentando a quem de direito, um projeto de lei que 
obrigue os construtores e empreiteiros de obras a apresentarem 
fiança suficiente para cobrir e indenizar os compromissos por eles 
assumidos, sob o penhor de procurador idôneo; reclamar 
continuamente, até conseguir de vez, a extinção de vales40, 
regularizando-se os pagamentos dos trabalhadores, de modo que 
sejam pagos integralmente e por quinzenas, ou pelo menos, por 
mês; defender os direitos e interesses da classe trabalhadora e lutar 
energicamente pela adoção das leis favoráveis aos operários, a 
exemplo das nações mais cultas, e pelo fiel cumprimento das que já 
existem prevenindo e protegendo o trabalhador; da publicidade aos 
justos reclamos dos trabalhadores e servir de mediador, quando 
possível entre os mesmos e os patrões [...] (MINAS GERAIS, 1900, 
16/07/1900). 
 

Durante a reunião também ficaram deliberadas a criação e a publicação 

quinzenal do periódico denominado O Operário, sendo o jornal considerado o órgão 

oficial da Liga Operária. A imprensa operária atuante nas primeiras décadas do 

século XX fazia parte do cotidiano das associações, ligas, sindicatos ou uniões 

trabalhistas que fossem fundadas. Os jornais tinham por meta expor os problemas 

                                            

40
  Os vales funcionavam como uma espécie de tickets que o trabalhador trocava em algum comércio, 

no intuito de abastecer sua residência de produtos alimentícios em geral. 
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dos trabalhadores e publicar as reivindicações trabalhistas por melhores condições 

de labuta. Mesmo não sendo produzidas especificamente por operários, as folhas 

visavam a este público. 

Os periódicos estavam quase sempre ligados a alguma organização 

trabalhista e procuravam informar, conscientizar e mobilizar o seu leitor, que de 

alguma forma tinha interesses comuns. Havia uma grande diferença entre a 

imprensa operária e o jornalismo empresarial. Por exemplo, do ponto de vista da 

diagramação podemos perceber que a maior parte do espaço era ocupada por 

textos e conferências proferidas nas sedes das associações. Não se dava somente a 

notícia sobre as notas textuais ou as conferências, mas se reproduzia na íntegra 

todo o seu conteúdo. Também variava o formato do jornal (de acordo as condições 

do papel e das máquinas utilizadas), o número de páginas (que em muitos casos 

não era padronizado) e a periodicidade (que era determinada pelos acontecimentos 

mais relevantes no contexto do movimento trabalhista). Em alguns casos, também 

não havia publicidade.   

Contudo, a imprensa operária não conseguiu encontrar uma certa 

regularidade na sua distribuição. Mais de uma vez os jornais desapareciam de 

circulação. Alguns nunca tornaram a aparecer; outros circulavam com grandes 

intervalos, desapareciam e reapareciam com outro título [...]. “Poucos foram os 

jornais que conseguiram certa regularidade e sobrevivência por um período 

relativamente longo” (FERREIRA, 1978, p.104).  

Em Belo Horizonte, durante a reunião que lançou as bases para a criação 

da Liga Operária, seria o primeiro momento em que se exporia a ideia de criar e 

publicar quinzenalmente um jornal de cunho operário. A hipótese levantada para 

este fato se resume no fundador da Liga: Donato Donati, que foi um jornalista 

italiano nascido na cidade de Florença (Toscana) no ano de 1866, imigrando para o 

Brasil em 1890. Primeiramente se estabeleceu na cidade de São Paulo, onde fundou 

o jornal Avanti!. Em Belo Horizonte, Donato Donati também propôs, ao fundar a Liga 

Operária, criar uma folha que fosse a porta-voz oficial da associação.   

O jornal começou a circular no dia 29 de julho de 1900, e era dirigido e 

redigido por Donato Donati e pelos advogados Francisco Diogo de Vasconcelos e 

Marcelo Rios. O primeiro número trouxe o projeto de estatutos da Liga, que tinha 

como principais fins:  

 



 111 

[...] a) unir e organizar os elementos e as energias do operariado; b) 
manter um jornal de propaganda, ou conseguir publicidade para suas 
ideias, em algum jornal existente; c) fundar, quanto for possível, uma 
biblioteca própria para operários e respondente aos fins da Liga 
Operária; d) organizar conferencias sobre argumentos econômicos e 
sociais; e) defender, por todos os meios legais os direitos e 
interesses das classes operárias; f) propor as autoridades 
competentes as medidas que forem julgadas próprias para 
proteger e avantajar os trabalhadores; g) tomar parte nas 
eleições de mandatários públicos, sustentando candidatos 
aderentes aos fins da Liga Operária (O OPERÁRIO, 29/07/1900, 
grifo nosso).  

 
Através destes pontos, podemos perceber como a Liga Operária buscou 

se estruturar, baseando-se, acima de tudo, em noções e práticas reformistas, 

buscando melhores condições de trabalho através das medidas legais, ao procurar 

tomar partido em eleições e sustentar candidatos que fossem solícitos com as 

classes trabalhadoras. O principal intuito da Liga era conseguir a regularidade dos 

pagamentos salariais. Na cidade capital era comum o atraso do pagamento, e 

quando este “ficava na ordem do dia” era feito em forma de vales (para compras em 

armazéns da cidade).  

Os líderes da Liga Operária, principalmente Donato Donati, não 

concordavam com o pagamento em forma de vales. Segundo a associação, para 

que os salários fossem regularizados e pagos em moeda corrente, era necessário 

que os trabalhadores buscassem na justiça esta regularidade (o fato de ter nos 

líderes da associação duas figuras ligadas ao ramo da advocacia, muito do que a 

Liga propunha girava em torno da ideia de justiça, enquanto busca por direitos e 

conquistas), e para tal a mesma deveria ser eficaz e, sobretudo, gratuita.  

 

A Liga Operária, por meio da sua comissão executiva, tem estudado 
naturalmente a questão da vida operária e tem chegado a convicção 
absoluta de que o remédio mais eficaz consiste numa lei que faculte 
aos operários os meios de obter justiça pronta e gratuita. [...].Todas 
as nações cultas têm hoje uma legislação que garante justiça aos 
operários, e o Estado de Minas, que certamente faz parte dos povos 
cultos, não pode ficar atrás (O OPERÁRIO, 19/08/1900).  

 
Seguindo práticas reformistas, a Liga Operária encaminhou uma petição 

ao governo estadual solicitando medidas e soluções para a questão salarial dos 

trabalhadores belorizontinos. O documento refere-se às formas de pagamento, 

requerendo principalmente a extinção dos vales, o pagamento salarial regular – pelo  

menos uma vez por mês – e a justiça gratuita e eficaz para os operários que se 
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sentissem lesados no que se referia à questão salarial ( O OPERÁRIO, 19/08/1900).  

No ano de 1909, Donato Donati também fundou, na capital mineira, a 

entidade classista denominada Federação do Trabalho do Estado de Minas Gerais. 

Com princípios semelhantes ao da Liga Operária, a Federação também procurava 

agir de forma legalista, recorrendo quase sempre ao governo, a fim de conquistar 

melhorias para a vida do operariado belorizontino.    

Veja por exemplo, o documento encaminhado ao poder público estadual, 

especificamente à Câmara dos Deputados Estaduais, no ano de 1918, sugerindo 

alguns pontos ditos “essenciais” para que fosse definida uma legislação trabalhista. 

Entre os tópicos destacaram-se:  

[...] 1º Dia de trabalho normal de 8 horas. Descanso semanal de 36 
horas consecutivos. Para todos os trabalhadores, operários e 
empregados, sem exceção, da indústria, da agricultura e do 
comercio. Liberdade ampla para os patrões de terem abertos os seus 
estabelecimentos todo o tempo que quiserem com tal que nenhum 
dos seus dependentes trabalhe mais de 8 horas. 2º Fixação, pelo 
menos semestral, dos salários mínimos, feita por comissões mista de 
operários e patrões, de acordo com o custo local da vida e 
consultadas as condições da indústria. [...] 6º Igualdade de salários, 
serão igual a produção para os homens e para as mulheres. 
Proibição do trabalho noturno às mulheres. Proibição do trabalho dos 
menores de 14 anos, salvo em casos especiais e com o 
consentimento das comissões mistas já lembradas. 7º Pensões 
suficientes aos velhos e aos inválidos. Indenização razoável às 
vítimas dos infortúnios no trabalho ou em relação com o trabalho. 8º 
Garantia dos meios de vida e completo tratamento medico e 
farmacêutico aos operários doentes e às suas famílias, até o pleno 
restabelecimento41. 
 

De acordo com a Federação, era necessário tomar providências 

legislativas que fossem capazes de melhorar consideravelmente as condições do 

proletariado em geral, pois somente com garantias legais os trabalhadores poderiam 

ter uma vida tranquila e serem pacientes e calmos, sabendo aguardar pacificamente 

pela “evolução da sociedade” 

[...] é indispensável adaptar desde já providencias legislativas 
audazes, capazes de melhorar consideravelmente as condições do 
proletariado e dar-lhe assim a tranquilidade da existência e a calma 
suficiente para aguardar, sem bruscas impaciências, a realização de 

                                            

41 APM [Arquivo Público Mineiro], Representação encaminhada em nome da Federação do Trabalho 

do Estado de Minas Gerais à câmara dos Deputados Estaduais sugerindo pontos essenciais para a 
definição de uma legislação trabalhista: Dossiê: Donato Donati, 22/11/1918. 
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ideais mais altos pela evolução lenta e pacifica da sociedade 
humana42  
 

A princípio, tendo por base as ações empreendidas pela Liga Operária e 

pela Federação do Trabalho do Estado de Minas Gerais, podemos concluir que 

quando algum órgão público era questionado pelos trabalhadores belorizontinos (ou 

suas lideranças), era feito na forma de assembleias, petições governamentais ou 

mesmo por noticiários de imprensa. Deduzimos que as reivindicações se davam de 

forma legalista (o que não que dizer apenas por “apelos judiciais”, mas através de 

métodos considerados como menos radicais, “paredistas”, como sendo o último caso 

de ação), recorrendo, quase sempre ao Estado, em busca de medidas que os 

beneficiassem.  A Liga Operária continuou atuante até por volta do ano de 1903. Já 

a Federação do Trabalho do Estado de Minas Gerais teve uma vida pouco mais 

longa, atuando no cenário belorizontino até o princípio da década de 1920.  

Ainda no ano de 1903, surgiu na capital mineira mais uma associação 

trabalhista. Com o hibridismo existente em algumas sociedades mutualistas atuantes 

durante a primeira metade do século XX (como dito - que mesclavam funções 

mutuais e práticas sindicalistas, ao reivindicar melhores salários e condições de 

trabalho mais dignas), nascia o Centro Operário de Belo Horizonte.  

Fundado em 1903, por Pedro Guimarães, Pedro Verçosa, Olívio Ferreira, 

Savini Giuseppe, Benjamim Moreira, Olímpio Neto Caldeira e Donato Donati, tinha o 

objetivo de defender as classes trabalhadoras, instruí-las e criar uma caixa de 

socorro mútuo, do qual podiam gozar os sócios do Centro que pagassem uma 

quantia mensal de $500 (quinhentos réis) e uma taxa de inscrição de 5$000 (cinco 

mil réis), além das contribuições que já estavam sujeitos para com a associação 

(MINAS GERAIS, 1905)43. 

O Centro, mesmo se identificando como uma associação de resistência, 

ao desenvolver ações de caráter sindical, também mantinha práticas assistenciais, 

atuando como uma sociedade mutualista. Os principais fins do Centro Operário 

eram: 

                                            

42
 Ibidem 

43
 Minas Gerais: Estatutos do Centro Operário de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Imprensa Oficial, 

1905. 
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[...] a) [...] criação de um consultório legal para defender os sócios 
que forem vitimas de abusos e injustiças, seja por parte de 
autoridades ou particulares; b) promoção da instrução e cultura geral 
dos sócios e do proletariado em geral por meio de escolas, 
bibliotecas, conferências, etc.; c) trabalho pela união e organização 
do proletariado em geral, a fim de conseguir melhoramentos e 
reformas tendentes a emancipar as classes trabalhadoras da 
servidão econômica e política em que jazem; d) trabalho pela união e 
organização de cooperativas de consumo e de produção e angariar o 
proletariado local em todos os casos em que for útil e conveniente 
(MINAS GERAIS, 1905)44. 

 
O Centro tinha como porta voz o jornal O Operário (agora em seu 

segundo momento), que era redigido por Olympio Neto Caldeira. De acordo com 

Joaquim Nabuco Linhares (1995, p. 91), o periódico teria sido um dos jornais mais 

regulares em sua editoração, se comparado aos demais jornais de cunho operário. 

As edições eram quinzenais, publicadas aos domingos. O jornal também tinha 

oficina própria, sendo impresso na tipografia denominada Beltrão e Cia. 

No primeiro número do jornal O Operário (15 de novembro de 1903) foram 

publicados os objetivos do Centro, ou seja, o de juntamente com as 

 

[...] classes proletárias que aspiram no regime social da ordem e 
justiça, do direito e da lei [...] o de prestar serviços ao proletariado 
resolvendo em bases seguras o problema social [e propondo] 
melhorias para os trabalhadores em geral (O OPERÁRIO, 
15/11/1903).  

 
Para tanto, o segundo número apresentou um artigo reclamando a forma 

de pagamento salarial dos trabalhadores belorizontinos, que era feita por meio dos 

vales (já destacados pela Liga Operária no ano de 1900). De acordo com os 

editores, os vales estavam “desvalorizados perante o comércio local”. Além disso, 

muitos comerciantes, quando aceitavam trocá-los, o fazia mediante desconto de 

50% (cinquenta por cento) do valor dos vales, o que ocasionava perda aos 

trabalhadores de quase metade de seus ordenados (O OPERÁRIO, 30/11/1903). 

Segundo Olympio Neto (um dos editores o jornal O Operário), os 

trabalhadores depositavam na justiça e nas autoridades políticas, principalmente na 

pessoa de Francisco Salles, então presidente do Estado mineiro, a esperança de por 

                                            

44
 Ibidem.  
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fim à forma de pagamento salarial por meio dos vales: 

 

Eles [os operários] esperam que o governo, composto de homens 
probos e justiceiros, saberá dar uma providência qualquer em prol 
dos operários que tanto precisam de proteção dos homens políticos 
[...]. Sim, S.exc. [Francisco Salles] se compadecerá diante um 
homem que labuta o dia inteiro, de 6 às 5, debaixo de uma soalheira 
terrível, para ganhar o minguado salário que pagará o alimento de 
seus filhinhos, e que por fim, ao recebê-lo, ainda tem que perder 
quase metade. Sim. Eles esperam tudo isso da bondade e da justiça 

de Sr.exc, a quem proverbialmente chamam bom e justiceiro (O 
OPERÁRIO, 30/11/1903). 

  
No que se refere à cidade construída para se tornar a capital mineira e 

que procurava ser o modelo de disciplina e ordem, como almejavam os construtores 

e políticos da época, é importante destacar a preocupação das elites governantes 

em manter a “ordem” e impedir manifestações ditas “arruaceiras” dos diversos 

grupos urbanos, incluindo os trabalhadores.  Neste ponto, o Centro Operário soube 

usar os seus interesses e articulá-los ao contexto vivido na época para tentar 

conseguir alguns direitos trabalhistas perante o poder público. O apelo feito ao 

presidente do Estado, Francisco Salles, através do jornal, concretizaria este ideal, e 

também viria ao encontro de um dos pontos levantados por Cláudio Batalha (1990, 

p.120), o de que o reformismo operário da primeira República buscou apoio em 

representantes do poder público para tentar consolidar os direitos trabalhistas.  

O jornal O Operário também foi enfático ao relatar a importância da união 

dos trabalhadores em centros ou associações classistas, da necessidade de 

organização dos trabalhadores, para assim tentarem conquistar e consolidar os seus 

interesses (O OPERÁRIO, 1903; 1904)45. O Centro Operário também acreditava ser 

de suma importância ter lideranças entre os trabalhadores, além de instrução e 

divulgação de conhecimentos entre os operários, a fim de desenvolver a consciência 

de luta nas classes trabalhadoras. Acreditavam que somente através de discussões, 

palestras, conferências e assembleias os trabalhadores poderiam sair da “inércia em 

que viviam” e “evoluíram para o próprio bem social”, fato perceptível na publicação 

de 27 de março de 1904:  

Esta nova associação, cujo programa encerra tudo quanto é preciso 

                                            

45 O Operário, Belo Horizonte: 07/12/1903, 17/01/1904, 14/02/1904. 
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para promover a elevação das classes trabalhadoras, inaugurou [...] 
a série de conferências que pretende realizar de vez em quando, o 
mais frequentemente possível para instrução do povo [...]. [Pois], não 
compreendem [os trabalhadores] que a miséria que sofrem, as 
humilhações que suportam, o desprezo real que são tratados têm 
sua origem exclusiva na própria ignorância e desunião [...]. [Através 
das conferências e reuniões] pouco a pouco, os trabalhadores irão 
compreendendo a verdade; o progresso das ideias lhes trará 
infalivelmente solidariedade dos humildes e o despertar da 
consciência dos poderosos [...] (O OPERÁRIO, 27/03/1904).  

 
Assim, O Centro organizou a primeira conferência para os trabalhadores, 

realizada na capital no dia 20 de março de 1904, no salão da Sociedade Italiana de 

Socorro Mútuo. A reunião foi proferida pelo italiano Donato Donati. O encontro não 

contou com muitos trabalhadores, mas de acordo com os jornais o Operário e o 

Minas Gerais, a reunião teve grande repercussão na imprensa de forma geral e 

elogios ao discurso de Donati (O OPERÁRIO, 27/03/1904).  

Em 03 de agosto de 1904, com o periódico da Associação no 34, a 

publicação da folha na cidade de Belo Horizonte foi suspensa. O jornal reapareceu 

em 06 de outubro de 1905 na cidade de Curvelo (MG). Isto porque o redator, 

Olympio Caldeira Neto, adoeceu e, por “conselhos médico”, precisava se mudar para 

outra cidade, como relatado na folha de 03 de agosto de 1904:  

 

Por motivos de moléstia da pessoa do diretor desta folha que, a 
conselho médico, vê-se obrigado a transferir, embora 
temporariamente, sua residência desta cidade, será suspensa do 
presente número em diante a publicação deste modesto periódico, 
que procurou sempre desempenhar dignamente os fins a que foi 
destinado (O OPERÁRIO, 03/08/1904).  

 
Olympio Neto faleceu em 03 de fevereiro de 1905. Ao que tudo indica, o 

Centro Operário passou a ser administrado por Alcides Batista, um dos sócios-

fundadores da Associação Beneficente Tipográfica, até o ano de 1906. Sendo que a 

mesma deixou de existir por volta do ano de 1907. Alcides Batista, neste mesmo 

ano, fundou outra associação, a Liga Operária de Resistência, que atuou com esta 

denominação até o ano de 1914, se tornando, após esta data, a Liga Operária 

Mineira. 

Outra entidade fundada na capital com o intuito de unir os trabalhadores 

belorizontinos em prol dos ideais de luta e reivindicações em busca de melhores 

condições de vida e trabalho foi a Confederação Auxiliadora dos Operários do 

Estado de Minas Gerais. A reunião de fundação ocorreu na casa de um dos sócios, 
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Joaquim Magalhães, em 12 de março de 1905, a qual compareceram outros dez 

fundadores. A ideia de criar a entidade partiu do também fundador José Maria 

Pereira. O objetivo era instituir uma sociedade operária para “socorrer” os 

trabalhadores. O primeiro presidente da Confederação foi José Modestino Leão. Ao 

que tudo indica, José Modestino Leão era funcionário público, atuando como 

postalista (funcionário dos Correios) e, posteriormente, veio a trabalhar no Ministério 

da Viação e Obras Públicas do Governo Vargas46.  

De acordo com Abílio Barreto, a Confederação iniciou suas atividades 

com um capital de cinco mil contos de réis. O dinheiro foi obtido através de 

subscrições de 250 ações de vinte mil réis cada. O capital foi utilizado na compra de 

uma tipografia, onde era editado o jornal O Labor, o periódico da Confederação. O 

então governador Wenceslau Braz e o secretário do interior, Delfim Moreira, 

contribuíram para a construção da sede da Confederação. Ambos autorizaram a 

construção, por conta do Estado de várias dependências da sede, entre elas, a sede 

própria (um prédio de três andares) situada à Rua Tupinambás 933, na área urbana 

da capital47.  

A Confederação Auxiliadora dos Operários do Estado de Minas Gerais foi 

uma associação extremamente diversificada em sua motivação, clientela e objetivos. 

Sua finalidade era agregar todo e qualquer trabalhador. Seus princípios eram a 

filantropia, a sociabilidade e a instrução, e dentre seus objetivos constava os de 

cuidar dos enterros dos associados e dispor de fundos financeiros para criar 

pensões aos órfãos e uma comissão de beneficência48.  

A Confederação também tinha um misto de ações reivindicatórias com 

funções mutualista. Como bem sinalizado acima, era muito comum esta 

diversificação nos perfis constitutivos das associações trabalhistas. Muitas 

sociedades mutualistas iam além dos tradicionais objetivos previdenciários, 

chegando mesmo a ter pautas significativas referentes a reivindicações sindicais, 

como melhorias nos pagamentos e diminuição da jornada de trabalho. Assim como a 

Associação Beneficente Tipográfica, a Confederação Auxiliadora dos Operários 

                                            

46
 MhAb [Museu Histórico Abílio Barreto], Coleção ordem dos pioneiros: curral d´El Rey: 12/12/1964. 

47
 Idem, Ibidem.  

48
 Idem, Ibidem. 
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também se encontrava neste limiar. 

 

[...] a Confederação Auxiliadora dos Operários, que, embora 
organizada com objetivos beneficentes, propunha-se também a 
conciliar interesses de patrões e operários e manifestava-se 
favorável a tutela do operariado do Estado. Apesar do nome 
‘Confederação’, a Confederação Auxiliadora não congregava 
sindicatos e sim trabalhadores diversos. Antes de 1920 chegou a se 
constituir como uma tendência organizatória do movimento operário 
de Belo Horizonte. A Confederação participou do Congresso 
Operário Mineiro, realizado em 2 de abril de 1907 em Sabará, onde 
foram vitoriosas as proposições reformistas; atendeu também a 
convocações da Liga Operária para a comemoração do primeiro de 
maio de 1912; enviou telegramas de congratulações ao Segundo 
Congresso Operário de 1912 apoiou todas as iniciativas do 
movimento sindical católico durante a década de 1920 (DUTRA, 
1988, p.118). 
 

No que se refere à instrução dos trabalhadores, a Confederação 

Auxiliadora teve um importante papel. A Associação foi à primeira entidade classista 

da capital a criar uma escola primária pública para os trabalhadores e seus filhos, no 

ano de 1910 (NOGUEIRA, 2009). E em 1917 foi a primeira associação a criar uma 

escola com cursos noturnos exclusivos para operários, como noticiado no jornal 

Minas Gerais:  

Fica deste já, aberta a matricula para os operários adultos e menores 
que quiserem frequentar a escola primária pública desta 
confederação que funcionará no edifício próprio, sito à Rua 
Tupinambás em frente ao 2º grupo escolar. Os pretendentes deverão 
procurar o abaixo assinado encarregado do serviço de matricula que 
se encerrará no dia 31 do corrente, em sua residência, a praça da 
estação nº 150 (MINAS GERAIS, 15/10/1910). 

 
Os cursos tinham duração de quatro anos e contavam com subsídios do 

governo para mantê-los de forma regular. O espaço escolar era destinado 

exclusivamente à instrução, sendo proibido qualquer tipo de palestra com fins 

reivindicatórios, ficando as lutas trabalhistas apenas para as assembleias que 

ocorriam na sede da Confederação (NOGUEIRA, 2009). 

De acordo com os líderes da entidade, o que poderia dar força moral aos 

trabalhadores seria a instrução, pois através do saber escolar os filhos de operários 

não empunhariam a “gazua” e a “dinamite” nas grandes mineradoras. Por meio do 

saber escolar, os trabalhadores poderiam se “salvar na arca santa das letras”, tendo 

instrução suficiente para cobrar “amparo legal do Estado” e garantias de um futuro 

digno para eles e seus familiares (O LABOR, 02/08/1905). 
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É importante ressaltar que se os trabalhadores conseguissem obter 

instrução escolar veriam suas próprias vidas “como parte de uma história geral”. 

Através do ensino os trabalhadores, formaram um quadro político de organização 

dentro da sociedade em que viviam. A escolarização, com bem mostrou Thompson 

(1987, v. III, p. 304) ao descrever a formação da classe operária inglesa, foi um 

instrumento muito eficaz de amadurecimento de consciência de classe e de acesso 

a informações que ajudaram na construção do seu papel em lutas e reivindicações 

por melhores condições de trabalho e vida. 

O jornal que representava a associação era o periódico O Labor, que teve 

o primeiro número publicado em junho de 1905. A direção da redação era de 

responsabilidade de José Modestino Leão (um dos sócios-fundadores). A folha teve 

um total de 12 números publicados, o último jornal datando de 31 de março de 1906. 

Em cada número, a redação dizia-se sujeita à apreciação de qualquer artigo, de 

qualquer pessoa, sendo das classes operárias ou não, desde que os textos fossem 

em prol dos trabalhadores (O LABOR, 11/02/1905).  

Na edição de 18 de junho de 1906, a Confederação publicou um artigo no 

qual alegava ser favorável à “tutela”, por parte do Estado, para com os trabalhadores 

belorizontinos. Considerava que as classes operárias não tinham a possibilidade de 

se “autogerirem” sem a presença do Estado para “instruí-las”: 

 

Não há quem não perceba que as constituições, por mais liberais 
que sejam, não dão remédio ao mal estar, ao descontentamento que 
reina entre as classes operárias, vexadas pelas amarguras do 
presente e pelas apreensões do futuro. Mas o que as constituições 
não podem fazer, realizará ate certo ponto o Estado, cuidando de 
tornar seguros e respeitados os direitos de todos, distribuindo 
prodigamente a instrução e favorecendo a atividade dos cidadãos, 
desconhecidos os privilégios que corrompem e estragam o 
organismo social (O LABOR, 18/07/1905). 

 
O jornal também foi enfático, em várias folhas49, ao relatar a necessidade 

de união dos operários a fim de conquistarem melhores condições de trabalho. 

Pregavam a adesão dos trabalhadores via associações ou centros confederativos, 

alegando que somente assim estes conseguiriam alcançar seus direitos. Para a 

                                            

49
 O Labor, Belo Horizonte: 07/07/1905, 18/07/1905, 09/11/1905. 



 120 

Confederação, se “[...] os operários estivessem todos unidos pelo vínculo 

sacrossanto da associação, teriam galgado o ponto culminante da vida” (O LABOR, 

07/07/1905), podendo, então, ter condições de trabalho mais dignas.   

Segundo os líderes da Confederação, esta união não precisava ser 

conflitante e provocadora, ou seja, a entidade dizia aceitar “[...] todo o tipo de 

operário que estivesse prestes a se alistar nas fileiras de luta” por melhores 

condições, porém era clara que concordava com protestos apenas pacíficos, visando 

à paz e procurando os meios legais de fazer valer os direitos da classe (O LABOR, 

31/03/1906).  

A Confederação Auxiliadora dos Operários do Estado de Minas Gerais 

continuou atuando até meados da década de 1920 em prol dos trabalhadores junto 

ao poder público da época. De acordo com Maria Auxiliadora Faria e Ione Grossi 

(1982, p. 189), a entidade cuidaria de conseguir a harmonia do “corpo social” da 

cidade de Belo Horizonte, isto a partir de uma visão positivista e influenciada pela 

perspectiva racional do modelo de cidade “disciplinada”, com conceitos, condutas e 

traçados que se expusessem tudo e ensinassem como as relações entre coisas e 

pessoas deveriam ser (ideais pregados pela Comissão Construtora da cidade de 

Belo Horizonte). 

 Ainda dentro do contexto da década de 1920, os trabalhadores 

belorizontinos (assim como a massa de trabalhadores do restante do país) passaram 

a ser influenciados por uma tendência que visava incorporar a classe trabalhadora 

aos meios institucionais estatais, onde o Estado passou a ter uma maior participação 

na formulação legal dos direitos e deveres dos trabalhadores estabelecendo, 

inclusive, suas formas de organização.  

No ano de 1907, outra associação surgia na cidade de Belo Horizonte, 

com o objetivo de unificar e organizar os operários mineiros: o Centro Confederativo 

dos Operários de Minas Gerais. A criação do Centro aconteceu durante o 1º 

Congresso Operário Mineiro, na cidade de Sabará, e tinha como proposta o apoio à 

representação política, em todas as esferas públicas, de pessoas adeptas às causas 

trabalhistas, com o propósito de influir diretamente na administração do Estado, com 

vistas a alcançar as reformas necessárias para efetivação dos direitos operários.  

É importante destacar que no ano anterior, 1906, a cidade do Rio de 

Janeiro havia sediado o 1º Congresso Operário do país, sendo o encontro um 

acontecimento significativo no que se refere à ascensão do ideário anarquista entre 
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os meio trabalhistas das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro50. Em Minas 

Gerais, o Congresso Operário teve uma pauta diferenciada. Os operários se 

reuniram durante cinco dias (2 a 6 de abril de 1907), na cidade de Sabará, para a 

realização de um congresso que tinha como objetivo difundir os ideais reformistas.  

O Congresso teve como principal proposta a criação do Partido Operário 

Mineiro Independente, com a finalidade de tentar eleger representantes nas 

assembleias parlamentares, que poderiam vir a validar os direitos trabalhistas. A 

arregimentação do partido político independente, de acordo com a entidade, estava: 

[...] perfeitamente dentro das normas das leis fundadas no mais justo 
e são dos direitos – o direito de personalidade. Está dentro das leis, 
porque temos o direito de representação e queremos ter quem o 
exercite em nosso nome, e é fundada no direito de personalidade, 
porque, só por meio dela, poderemos fazer com que o operariado 
compreenda o seu valor e saiba ser cidadão. E, não fazer política 
quando se é cidadão, diz Eugenio Veron, é falar ao primeiro, ao mais 
absoluto de seus deveres, por isso que a política representa os 
interesses mais elevados e mais gerais da sociedade, por que: a 
política, escreve Thulié, não é um direito, mas um dever. O 
operariado até hoje, leão insciente de suas forças, ainda não 
compreendeu o valor de sua ação, como força eleitoral, atuando 
conjunta, pacífica e ativamente nos pleitos eleitorais; o operário ainda 
não compreendeu que precisamos tomar parte saliente e direta na 
administração municipal, estadual e federal, fazendo-se ouvir pelas 
vozes de seus legítimos representantes. Termos representantes, 
fazermo-nos ouvir, pelas classes dirigente, é iniciar gloriosamente a 
larga, vasta e escabrosa trilha da nossa emancipação [...] (O 
CONFEDERAL, 02/05/1907). 
 

O Congresso Operário Mineiro também tinha por objetivo organizar as 

classes operárias do Estado através da criação de uma confederação que reunisse 

as entidades classistas da capital: o Centro Confederativo dos operários de Minas 

Gerais, cuja sede seria na cidade de Belo Horizonte. 

Entre as associações filiadas ao Centro estavam: da capital, a 

Confederação Auxiliadora dos Operários do Estado de Minas Gerais, o Centro 

Operário, a Liga de Resistência Operária e a Associação Beneficente Tipográfica; da 

                                            

50
 “O Congresso Operário aconselha o proletariado a organizar-se em sociedades de resistência 

econômica, agrupamento essencial e, sem abandonar a defesa, pela ação direta, dos rudimentares 
direitos políticos de que necessitam as organizações econômicas, a pôr fora do sindicato a luta 
política especial de um partido e as rivalidades que resultariam da adoção, pela associação de 
resistência, de uma doutrina política ou religiosa, ou de um programa eleitoral” (PINHEIRO; HALL, 
1979, p. 46). 
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cidade de Sabará, o Club Operário Sabarense; de Maria Custódia, o Grupo de 

Lavradores; de Nova Lima e Honório Bicalho, o Grupo de Obreiros; da cidade de 

Curvelo, a União Operária Beneficente; de Diamantina, a União Operária 

Beneficente; do município de Montes Claros, a Liga Operária; de Ouro Preto, a 

Sociedade Beneficente Operária; do distrito de Passagem de Mariana, a União 

Operária Beneficente; e por fim da cidade de Barbacena, a Agremiação Socialista (O 

CONFEDERAL, 02/05/1907). 

Durante o Congresso Operário Mineiro, foi redigida ainda uma resolução 

na qual estavam expostos os princípios de luta do Centro Confederativo e propostas 

que visavam a melhores condições de trabalho aos operários do Estado. Entre os 

itens conclusivos constava o de fundar uma “imprensa livre” para “[...] preparar o 

operariado do Estado para a luta profícua pelos seus direitos”. O jornal, porta voz do 

Centro ficou conhecido como o Confederal (O CONFEDERAL, 02/05/1907). 

O periódico teve o primeiro número lançado em 02 de maio de 1907, 

iniciando a publicação no dia 1º do mês seguinte (01/06/1907), e sua última edição 

finalizou em 07 de agosto de 1907. O principal redator foi o advogado Alcides Batista 

Ferreira, que também havia sido um dos sócios-fundadores da Associação 

Beneficente Tipográfica, fez parte ainda do Centro Operário de Minas Gerais, e no 

ano de 1906 havia fundado a Confederação Auxiliadora dos Operários de Minas 

Gerais, que por já existir uma entidade com o mesmo nome (sobre a presidência de 

José Modestino Leão) mudou sua titularidade para Liga de Resistência Operária, no 

ano de 1907. 

O Centro Confederativo tinha por orientação o reformismo, e lutava por 

dois principais pontos. O primeiro seria a instrução dos trabalhadores por meio de 

propostas a serem encaminhadas para o governo sobre a necessidade de fundação 

de escolas noturnas nos centros fabris e industriais, de escolas profissionais e de 

belas-artes, além da concessão de auxílios às escolas fundadas pelas associações 

(O CONFEDERAL, 02/05/1907).  

O segundo ponto seria a participação dos trabalhadores nos sistemas 

parlamentares, através da eleição de representantes nas esferas do poder, fossem 

elas municipais, estaduais e/ou federais, para a defesa dos direitos trabalhistas. 

Para tanto, caberia às associações que faziam parte do Centro Confederativo apoiar 

e concorrer às eleições através do Partido Operário Mineiro Independente, que 

deveria ser criado (O CONFEDERAL, 02/05/1907). 
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De imediato, o Centro Confederativo apoiaria o Partido Operário 

Independente de Juiz de Fora, como meio de fazer representar-se nas assembleias 

públicas em prol das questões classistas que fossem benéficas para os 

trabalhadores em geral, até que o partido único fosse criado.  

É importante salientar que os partidos operários brasileiros do período da 

Primeira República, por mais que se multiplicassem (entre os anos de 1890 a 1920 

foram criados, aproximadamente, vinte partidos de cunho social em todo o território 

nacional) não permaneciam muito tempo em atividade. De acordo com Francisco 

Iglésia (1993, p. 14), ao serem criados, viviam meses, no máximo entre um a dois 

anos, e logo desapareciam. Eles surgiam muito mais como aglutinadores de desejos 

utópicos, ou como efeitos de demonstração do que estava acontecendo na Europa 

do que como expressão da realidade vivida dentro do contexto nacional. Assim, por 

não terem muito haver com o “real” vivido, não conseguiriam ter adeptos que se 

interessassem em se filiar aos mesmos.  

Cláudio Batalha (1995) também nos traz uma ideia de como podemos 

entender ou identificar os partidos operários nacionais criados no contexto da 

República Velha:  

 

Por partidos operários devem ser entendidos tanto as múltiplas 
organizações socialistas que surgem e desaparecem durante toda a 
Primeira República, quase sempre em função de alguma disputa 
eleitoral, como o conjunto dos socialistas que se situam no terreno da 
luta política. É até plausível que a própria instabilidade e vida curta 
das organizações criadas contribuíam para que a designação de 
“partido operário” seja empregada frequentemente para um campo 
político ao invés de remeter a uma organização específica; mesmo 
na França de fins de século XIX, o termo “partido operário designava 
o conjunto das correntes socialistas divididas em várias organizações 
e grupos (p. 15-17).  
 

A ideia da formação de um Partido Operário Mineiro se fazia presente no 

Centro Confederativo, porque os líderes da associação acreditavam que a luta 

operária deveria acontecer de forma legalista, buscando apoio no poder público, e 

acreditavam que:  

 

[...] do Estado dependem: a diminuição e fixação das horas do 
trabalho; a regulamentação do salário; a criação das corporações de 
arte e ofícios; o estabelecimento de caixas de socorro para os 
inválidos, viúvas e órfãos de operários; a educação física, moral e 
intelectual dos filhos de operários; a fundação de sociedades 
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cooperativas de produção e de consumo, auxiliadas pelo Estado; o 
imposto progressivo sobre a herança e a renda; um imposto mais 
pesado e quase proibitivos sobre o luxo; a supressão do trabalho das 
crianças e mulheres casadas, que sem a intervenção do Estado 
dificilmente se realizaria (O CONFEDERAL, 15/07/1907). 
 

Com o apoio do Centro Confederativo dos Operários do Estado de Minas 

Gerais, o Partido Operário Independente de Juiz de Fora lançou, no ano de 1907, 

Francisco Bernardino como candidato a deputado federal. O candidato teria servido 

também de intermediário entre o Centro Confederativo e o Congresso Nacional, 

encaminhando uma petição ao parlamento – formulada pelo Centro Confederativo e 

embasada no que ficou deliberado no 1º Congresso Operário Mineiro –, exigindo 

medidas em benefício dos trabalhadores em geral (O CONFEDERAL, 04/06/1907). 

Entre as medidas constavam a fundação de escolas noturnas nas 

associações fabris e agrícolas, a proibição do trabalho infantil e de mulheres em 

minas ou mesmo em oficinas e fábricas, criação de uma lei indenizatória aos 

operários inválidos por acidentes de trabalho e, por fim, uma lei que regulasse a 

jornada de trabalho para oito horas diárias (O CONFEDERAL, 01/07/1907) 

Do que estava na pauta da petição, apenas a jornada de trabalho para 

oito horas e a criação de uma lei indenizatória para acidentes de trabalho foram 

atendidas, mesmo assim, somente nos anos de 1912 e 1919, respectivamente, e 

sob a ação de outras manifestações. Em maio 1912, após a agitação grevista 

ocorrida na capital, conseguiu-se chegar a um acordo quanto à diminuição das horas 

trabalhadas (de nove para oito horas); e em março de 1919 entrava em vigor o 

Decreto 3.724, de 15 de janeiro, regularizando as indenizações no que se refere aos 

acidentes de trabalho.  

Ainda sobre a possibilidade de formação de um partido operário no 

contexto belorizontino, cabe ressaltar que nenhum registro sobre a criação de um 

partido deste caráter foi encontrado, exceto a menção do partido operário 

independente da cidade de Juiz de Fora. O contexto belorizontino, como vem sendo 

relatado, é bem diferente do restante da conjuntura nacional, principalmente se 

comparado com os casos paulista e carioca (que eram espaços mais “abertos” e 

propícios para o surgimento de partidos políticos). Mesmo os acontecimentos sendo 

descritos em uma fase de “instabilidade política”, ou seja, da passagem do regime 

monárquico para a República, em Minas Gerais, o poder público estava muito bem 

fortalecido, principalmente dentro do Partido Republicano. E Belo Horizonte, sendo 
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construída sob a égide do poder estatal, apresentava uma dificuldade ainda mais 

latente para tentar criar um partido político com causas trabalhistas.  

No ano de 1912, o Centro Confederativo dos Operários do Estado de 

Minas Gerais mudou sua denominação para Confederação Operária Mineira, 

participando, no mesmo ano, do IV Congresso Operário Nacional. O Centro 

continuou atuando até a década de 1920, sendo que em 1921 contava com 500 

(quinhentos) membros filiados (DUTRA, 1988, p. 120).  

O material historiográfico discutido nesta seção tem como objetivo 

demonstrar que a dimensão institucional é um ponto importante para entendermos 

as demandas e o funcionamento das associações de classe no período datado. Sem 

pretender “socialogizar” em demasia nossa análise (ou “cairmos” no mais puro 

“fetichismo conceitual”51), buscamos agora discutir o efeito do fator institucional na 

determinação da moldura contextual que estas associações forjaram. 

Mesmo havendo muitas diferenças entre igreja, exército, universidade, 

fábrica, sindicatos e associações, os sociólogos acharam que seria útil encarar todos 

estes organismos como tendo problemas comuns que podem servir de base para 

um debate generalizado de organizações e instituições, e para também diferenciar 

as várias estruturas organizacionais e institucionais existentes. Isto também é 

importante para pensarmos as associações trabalhistas expostas nesta pesquisa. 

 

Todas as estruturas organizacionais, por exemplo, têm de encarar o 
problema do recrutamento, treinamento e sociabilização e motivar o 
seu pessoal para que possa funcionar de acordo com os 
regulamentos e as normas da organização. Muitos dos estudos de 
liderança, organizações não convencionais, pequenos grupos em 
estruturas organizacionais, moral e outros fenômenos, lidam com 
este conjunto de problemas. Outro elemento comum a todas as 
estruturas organizacionais é a relação dinâmica entre as metas da 
organização, das necessidades internas e necessidades de 
adaptação a um ambiente variável (ETZIONI, 1967, p. 137). 
  

                                            

51
 O termo Fetichismo do conceito faz referência à obra do professor Luís de Gusmão, que leva o 

mesmo nome (2012) e se apoia na ideia de tentar não substituir a investigação empírica, rica em 
todas as suas dimensões, por ilações dedutivas realizadas por conteúdos conceituais. O trabalho 
procura mostrar aos estudiosos a possibilidade da liberdade de pesquisa sem, no entanto, se prender 
em “jargões inúteis”. Não se trata de negar a teoria, mas enfatizar que a obrigatoriedade dos 
“pressupostos teóricos” (ou referenciais) é plenamente dispensável para grande maioria da pesquisa 
empírica bem-feita.  
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Pensando na citação acima, as associações estudadas possuem muitas 

destas características. Possuem normas regidas pelos estatutos; metas que são, 

neste caso, as pautas de luta e reivindicações por melhores condições de trabalho e 

vida, além da constante motivação realizada nas palestras, encontros e nos 

panfletos jornalísticos. Além, é claro, de existir nestas associações um sistema de 

crenças, o que reduz as divergências entre seus membros. Estas crenças, ou ideias 

comuns compartilhadas, são fundamentais para compreender as associações 

enquanto instituições. A cultura (ou os ideais de luta) dos trabalhadores ligados por 

estes centros trabalhistas seria a consciência destes sujeitos para estruturar e 

organizar o seu meio. As obrigações impostas pelas associações trabalhistas são o 

que definiria o caráter da instituição. E obviamente nos remetemos à análise 

selzinickeana (1971), que sugere que as organizações, formais ou não, privadas ou 

públicas, podem adequadamente serem tratadas como instituições, onde impregna-

se de valores e moralidade, que articulam a identidade dos seus membros e é 

reconhecida pelos atores externos que convivem em seu contexto de ação.  

Além disso, é necessário entender que para além dos arranjos 

institucionais existentes (como os contratos implícitos ou explícitos – as regras, que 

estão bem delimitadas nos estatutos), havia um certo grau de confiança entre os 

membros das associações (pertencimento no sentido lato do termo) para que estes 

centros classistas funcionassem e cumprissem com os objetivos para os quais foram 

fundados. De acordo com Granovetter (2007), é necessária uma “moralidade 

generalizada”, a fim de que os arranjos institucionais funcionem com eficiência. 

Somente a existência de regras ou a racionalidade pura e simples do indivíduo não 

seriam suficientes para o funcionamento de um sistema de ação coletiva. Um certo 

grau de confiança precisava existir. Acordos implícitos de respeito ao próximo (como 

a solidariedade e/ou reconhecimento enquanto “iguais” em uma determinada 

situação) levariam à sobrevivência do grupo, do arranjo institucional ou da 

organização. Ainda de acordo com Granovetter (2007), a situação de imersão 

(embeddedness) dos indivíduos nas redes de relações pessoais concretas e das 

estruturas criadas nas associações, gerando confiança para a busca de auxílio para 

a luta em conjunto, constitui-se como fator fundamental da condição para o 

funcionamento das instituições. As relações sociais criadas nestes ambientes são 

baseadas na “moralidade generalizada” das redes, gerando confiança recíproca 

dentro destes dispositivos institucionais, isto é, das associações em si. 
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A maior parte dos movimentos sociais [...] [agregam indivíduos] a 
partir da solidariedade e dos compromissos ontológicos das 
estruturas primárias de mobilização do movimento que estão, por sua 
vez, estão ligadas às comunidades de identidades comunicadas por 
meio de redes sociais (ADAM; TILLY; TORROW, 2009, p. 32-33). 
 

Vimos na apresentação da seção anterior que as associações trabalhistas 

analisadas possuíam uma lógica organizacional e buscavam se expressar por meio 

de um reconhecimento institucional. Os movimentos coletivos propostos pelas 

associações apresentavam identidades que marcaram a entrada da classe 

trabalhadora na arena política. E de acordo com suas demandas encaminhadas ao 

poder público ou por meio de nota na imprensa operária (os chamados “recursos 

estratégicos”, lembrando o termo tillyano), procuravam resolver o problema da ação 

coletiva entre os trabalhadores.  

Refletindo esta mobilização de caráter organizacional/institucional, 

teremos, no ano de 1912, uma ação coletiva empreendida pelos trabalhadores 

belorizontinos que até aquele momento era tida como o “último recurso” a ser 

utilizado, visando garantir melhorias trabalhistas: a greve. A greve foi o meio pelo 

qual os trabalhadores utilizaram eficientemente suas organizações – associações – 

como estratégia para a busca de seus interesses.   

 

3.4 A GREVE COMO UM LIMIAR: UM “SALTO QUALITATIVO” NA ORGANIZAÇÃO 
DOS TRABALHADORES BELORIZONTINOS. 
 

As paredes operárias se fazem todos os dias; não há como negar 
sua existência. Se elas existem, se são fatos a se desdobrarem 
diminutamente, deve o Estado cumprir o dever de regulá-las nas 
suas causas, nos seus efeitos [...]. Entre nós a questão operária é 
uma questão que interessa mais à ordem pública que a ordem social. 
(VIANNA, s/d apud, FARIA; GROSSI. 1982, p.170). 
 

Os impactos políticos dos movimentos sociais quase sempre levaram 

preocupações para as elites governamentais. Em se tratando da formação da classe 

operária na cidade de Belo Horizonte, isto não foi diferente. Pelo contrário: cidade 

criada com ideais positivistas de “ordem e progresso” e com o objetivo de se tornar 

um espaço cuja formação social fosse harmônica, unitária e sem lugar para a 

chamada “desordem urbana”, a elite que governava a capital mineira neste período 

procurou intervir, sempre que possível, nos movimentos sociais, principalmente os 
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de cunho trabalhista.  

Percebemos, ao longo do que já foi exposto, que o diálogo existia e 

acontecia com frequência entre os governantes mineiros e as diversas associações 

do estado (especificamente as da capital). As entidades procuravam lutar através 

dos meios legais para tentar fazer valer os direitos trabalhistas tendo como método 

de ação os questionamentos perante os poderes públicos, geralmente realizados por 

meio de petições governamentais e noticiários de imprensa.  

Porém, os acontecimentos do mês de maio de 1912, na capital, 

significaram uma “pequena” mudança nas ações das associações trabalhistas, 

embora os ideais de luta permanecessem praticamente os mesmos. E tal fato acaba 

por nos fazer perceber a importância de certas nuanças dentro do referido 

movimento.  

O mês de maio do ano de 1912 iniciou-se na capital mineira com uma 

grande festa do trabalho: a comemoração do 1º de Maio daquele ano. De acordo 

com relatos de Hugo Canfora (neto do líder trabalhista Donato Donati), os festejos 

comemorativos começaram ainda pela madrugada, com “toques de alvoradas” e 

salvas de tiros. A sessão cívica se deu no teatro municipal, estando presentes 

trabalhadores com suas respectivas famílias e representantes de autoridades 

públicas do governo de Belo Horizonte, contando também com a presença do então 

prefeito da capital, Olindo Meireles. Os discursos ficaram por conta de Donato 

Donati, Alcides Batistas e do professor José Mamede da Silva, além de outras 

personalidades ligadas às lideranças trabalhistas. Para finalizar a festa operária, 

alguns trabalhadores que fizeram parte da sessão cívica saíram à noite, em 

passeata, em direção ao Palácio do Governo. José Mamede da Silva discursou em 

nome dos trabalhadores e saudou o então governador do estado, Bueno Brandão, 

que “[...] agradeceu e enalteceu a ação dos trabalhadores, concitando-os a trabalhar 

pelo progresso do país” (CANFORA, s/d, p.60). 

Porém, cinco dias após a festa do trabalho, iniciou-se uma sublevação 

dos trabalhadores na capital, o que levou à paralisação dos trabalhos nas fábricas, 

serrarias e construções da cidade. A greve iniciou-se com os operários que faziam o 

recalçamento entre as linhas de bondes na rua da Bahia. Logo que iniciaram o 

expediente, na manhã de 06 de maio, deflagram greve, abandonando o serviço até 

que suas reivindicações fossem atendidas, sendo elas a diminuição da jornada de 

trabalho para oito horas diárias e a fixação do salário correspondente a estas horas 
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(MINAS GERAIS, 07/05/1912).   

Os trabalhadores da construção civil (em torno de quarenta operários) 

subiram a Rua da Bahia, em passeata, chamando outros obreiros para aderirem à 

greve. Os trabalhadores (em torno de 200) da oficina Garcia de Paiva e Pinto 

(madeireira) e diversos trabalhadores das fábricas de tecidos Cia. Industrial de Belo 

Horizonte, Tavares e Cia e Minas Fabril aderiram ao movimento de protesto e 

reivindicações. A estimativa do número de obreiros grevistas girava em torno de dois 

mil trabalhadores, que na noite do dia 06 de maio percorreram as ruas da capital em 

manifestação, dirigindo-se à residência do então chefe de polícia, onde discursaram 

vários líderes classistas (FARIA; GROSSI, 1982, p. 192-193). 

A greve contou ainda com o apoio de vários acadêmicos das escolas de 

Direito, Odontologia, Engenharia e Medicina da Universidade Federal de Minas 

Gerais (em sua maioria formada por estudantes), que encabeçaram as reuniões e 

montaram as pautas de discussões dos trabalhadores. Donato Donati era o porta-

voz dos discursos operários, contando com o apoio do professor Manoel Pontas 

(MINAS GERAIS, 09/05/1912).   

A agitação dos trabalhadores resultou, na manhã do dia seguinte, em 

uma reunião entre os industriais, cujo propósito era discutir as pautas e, entre eles, 

votar pelo atendimento ou não às reivindicações trabalhistas exigidas. Porém, nada 

foi decidido. Apenas abordaram a possibilidade de fechamento das fábricas até que 

a situação fosse totalmente resolvida. Também se discutiu a possível decisão de o 

salário ser dividido por nove horas (carga horária de então), assim os operários 

trabalhariam quantas horas quisessem ou julgassem convenientes aos seus 

interesses (MINAS GERAIS, 12/05/1912).  

A responsabilidade da possível resolução do impasse entre patrões e 

empregados foi transferida para o poder público da capital. Para tanto, nomearam 

uma comissão representada pelo advogado Flávio Fernando dos Santos, pelo 

desembargador Edmundo Lins, pelo médico Henrique Salles e pelos engenheiros 

José Dantas, Cicero Ferreira – proprietário da fábrica de tecidos de malha – e 

Cristiano Guimarães – gerente da Cia Industrial de Belo Horizonte –, além do capitão 

de polícia Arthur Vianna, sócio da firma Sigaud & Vianna, para arbitrar, junto ao 

poder público, sobre a ação grevista. Não aderindo ao possível acordo dos patrões 

que propuseram a divisão do salário pelas horas trabalhadas; os grevistas também 

formaram uma comissão para representar os direitos dos trabalhadores, sendo 
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composta pelos advogados Joaquim Francisco e Mario de Lima e pelo professor 

José Mamede da Silva, para que estes pudessem mediar as propostas que fossem 

convenientes para ambas as partes (MINAS GERAIS, 15/05/1912). 

Para tanto, as associações ligadas ao movimento grevista aconselharam 

aos trabalhadores (não apenas aos seus associados) por meio de boletins 

distribuídos pela cidade, que evitassem reuniões e manifestações pelas ruas e 

aguardassem de forma pacífica os trabalhos das comissões eleitas e uma 

convocação (nas sedes dos respectivos centros) para discutirem sobre o movimento 

(MINAS GERAIS, 15/05/1912).  

Ambas as comissões (trabalhistas e dos industriais) chegaram à decisão 

de criar uma “corte arbitral”; uma reunião com um prazo determinado para 

apresentar as decisões homologadas. A corte seria presidida pelo então governador 

do estado, Bueno Brandão, tendo ainda três representantes dos patrões e três dos 

trabalhadores (FARIA; GROSSI, 1982, p.194).  

No dia 14 de maio de 1912 foi, enfim, apresentado o parecer favorável à 

questão trabalhista, pelo menos no tocante à fixação da jornada de trabalho para 

oito horas diárias, sem divisão do salário por horas trabalhadas, a vigorar a partir do 

dia 16 de agosto do mesmo ano. A reivindicação referente à fixação do salário não 

chegou a ser resolvida (MINAS GERAIS, 15/05/1912).  

Em resumo, a paralisação dos trabalhos nas fábricas, serrarias e 

construções civis da cidade teve duração de nove dias e contou com a participação 

de aproximadamente 40% (quarenta por cento) dos trabalhadores da capital, além 

de ter tido um caráter estritamente local. Porém, acreditamos que os contextos 

mundial e nacional influenciaram na decisão grevista dos proletários belorizontinos.  

Uma série de reportagens sobre a greve dos mineiros que agitou a cidade 

de Londres foi noticiada no jornal Minas Gerais, em março de 1912. Os grevistas 

londrinos reivindicavam a fixação do salário mínimo e melhores condições de 

trabalho. A greve inglesa teve duração de uma semana, com parecer favorável aos 

mineiros, que conseguiram consolidar e fixar o salário mínimo almejado52 

Outro acontecimento que igualmente pode ter influenciado a manifestação 

                                            

52
 Minas Gerais, Belo Horizonte: 22/03/1912 a 04/04/1912 
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grevista dos trabalhadores de Belo Horizonte foi a greve paulista ocorrida também 

em 1912. Segundo Boris Fausto (1983, p.15), a mobilização dos trabalhadores 

paulistas teria tido origem no agravamento das condições de existência e labuta dos 

trabalhadores, frente a um período de crescente expansão econômica do estado, 

aliadas ao aumento do preço dos aluguéis residenciais e dos produtos alimentícios. 

A manifestação se concentrou em dois ramos importantes da economia de São 

Paulo: os de produtos têxteis e de sapatarias. Ambos reivindicavam a redução da 

jornada de trabalho e o aumento de 25% dos salários.  Favorável foi apenas o 

parecer para a classe dos sapateiros, que retornaram ao trabalho após obter um 

aumento de 10% nos salários e a carga horária fixada em oito horas diárias. Os 

funcionários da indústria têxtil também regressaram ao ambiente de trabalho, porém 

sem nada conseguir, mas continuando o combate de forma mais expressiva até o 

mês de junho do mesmo ano, onde a situação, de acordo com Fausto (1983), teria 

se normalizado. 

Em ambos os casos, talvez seja possível fazer uma ligação com as 

manifestações dos trabalhadores belorizontinos, pois mesmo tendo perfis distintos, 

estes movimentos poderiam ter influenciado os obreiros da capital mineira, por 

possuírem em comum o fato de serem organizados, convocados, estimulados ou 

propagandeados por organizações classistas (clubes, federações, ligas, 

associações, uniões, sindicatos, etc.), além de algumas entidades mineiras 

possuírem líderes trabalhistas que atuavam em movimentos grevistas de outras 

localidades nacionais, como foi o caso do líder Donato Donati, militante que atuou 

tanto no estado de São Paulo como na cidade de Belo Horizonte53.  

Outra dimensão importante para a análise deste movimento é a da 

relação do Estado com as organizações trabalhistas. Em se tratando da polícia, é 

sabido que uma de suas funções principais, no início do século XX, era o controle 

das massas tidas como perigosas — como vadios e mendigos e os movimentos dos 

trabalhadores. Em Belo Horizonte não seria diferente.  

No caso referente à greve de 1912, durante os nove dias de movimento 

aconteceu apenas um incidente considerado “lastimável”. No dia 07 de maio, 
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 Donati atuou, ainda, na greve geral da cidade de Juiz de Fora, em agosto de 1912. 
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durante a passeata dos grevistas na avenida Afonso Pena, houve um confronto 

entre alguns trabalhadores exaltados e a cavalaria policial da capital. Na confusão 

geral, surgiram protestos contra a violência dos soldados, que além de vitimarem 

alguns operários manifestantes, também feriram civis que nada tinham a ver com as 

manifestações grevistas, ou seja, apenas por estarem no mesmo local onde a polícia 

agia para tentar pôr fim às manifestações dos chamados “agitadores” (ESTADO DE 

MINAS, 08/05/1912). Este, entretanto, foi um dos únicos embates entre a polícia e 

os trabalhadores belorizontinos, já que até então a manifestação grevista não era a 

forma mais usual de mobilização dos trabalhadores da referida cidade.   

Quanto à relação trabalho e líderes públicos, foi perceptível, neste 

movimento, o diálogo existente entre ambos. Acreditamos que isto foi possível 

graças ao processo institucionalizado das associações trabalhistas, em que houve 

uma intensa articulação destas associações com outras instituições, inclusive com o 

governo. A participação de políticos na tentativa de solucionar as questões 

trabalhistas reivindicadas se fez presente durante os dias turbulentos. A exemplo, foi 

citada a participação do governador do estado presidindo a comissão central que 

tratou do parecer favorável para os grevistas. Os líderes governamentais procuraram 

agir no sentido de tentar harmonizar o conflito entre patrões e empregados, além de 

se “sensibilizarem” com as questões referentes ao direito do trabalho: 

 

Uma das ressonâncias dos acontecimentos de maio, na Câmara dos 
Deputados, foi à apresentação de um projeto de lei que estabelecia a 
jornada de oito horas e a garantia ao operário com mais de cinco 
anos de atividade, o direito a 2/3 de sua diária, a serem recebidos 
quando não mais tivesse condições de trabalho. (FARIA; GROSSI, 
1982, p.194). 

 
Concluindo, a greve de 1912 teve duração de nove dias, sendo 

conquistada a redução das nove horas trabalhadas, chegando a doze horas em 

alguns estabelecimentos comerciais, principalmente os fabris, para oito horas diária. 

Ademais, a reivindicação salarial entrou nas pautas de discussões parlamentares 

para que se chegasse a um piso satisfatório para empregados e patrões.  

Dois anos após a sublevação operária na capital, na comemoração do 1º 

de Maio de 1914, a retórica dos líderes trabalhistas ainda se referia aos 

acontecimentos do mês de maio de 1912. Para as lideranças, a greve de 1912 foi 

um “passo decisivo” para a conquista da jornada de oito horas de trabalho, 



 133 

consistindo na “[...] mais justa reivindicação das poderosas classes trabalhadoras” 

(MINAS GERAIS, 01/05/1914). 

 

3.5 CONFEDERAÇÃO CATÓLICA DO TRABALHO: SINDICALISMO E 
CRISTANDADE  
 

Em 28 de setembro de 1919, surgiu na cidade de Belo Horizonte outra 

entidade que pressupunha a participação conjunta de diferentes categorias 

profissionais em torno de um sindicato: a Confederação Católica do Trabalho. No 

que se refere à formação dos sindicatos, de acordo com Eliana Dutra, foi nos anos 

de 1916 a 1920 que surgiu o maior número de sindicatos no estado mineiro, sendo 

identificados como:  

 

[...] categorias, em sua maioria, profissionalmente indiferenciados, ou 
seja, abrangiam trabalhadores de todos os ofícios e não 
necessariamente do mesmo ofício, trabalhando no mesmo local e no 
mesmo ramo. No caso mineiro, abrangiam trabalhadores de ofícios 
vários cuja característica comum, além de serem assalariados, era 
viverem na mesma localidade [...]. Em menor número, surgiram 
também os sindicatos profissionalmente diferenciados, formados por 
trabalhadores de acordo com a ocupação e ofício (DUTRA, 1988, 
p.73). 

 
Contudo, o termo somente foi mencionado em Belo Horizonte no ano de 

1920 pela Confederação Católica do Trabalho, por meio do periódico da 

Confederação, O Operário, agora em seu terceiro momento: 

 

Urge que cada sindicato trabalhe ativamente na defesa econômica 
dos trabalhadores. O primeiro passo a dar é a fixação do mínimo 
salário para cada ofício. [...] Quando um sindicato houver organizado 
a sua tabela deverá transmiti-la à diretoria da Confederação e esta 
notificará aos patrões com o prazo de 15 dias para resposta, [...] 
recusando os patrões a executar a tabela, a diretoria os convidará 
para escolherem uma comissão de 3 membros; estes com 3 
membros escolhidos pela Confederação, sendo 2 dentro do 
sindicato, estudando o assunto em comum e o resultado deste 
estudo será submetido a deliberação de um juiz, que será de 
preferência do Sr. Presidente do Estado ou quem este nomear. A 
resolução do juiz é obrigatória para patrões e empregados. Este é o 
caminho para evitar greve e violências (O OPERÁRIO, 10/07/1920).   

 
Os sindicatos católicos se caracterizavam pela tentativa de mediar a 

relação entre trabalhadores e patrões, minimizando os conflitos entre o capital e o 
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trabalho e procurando respeitar a ordem e o poder instituído. A Confederação 

Católica do Trabalho nasceu sobre esta égide, e seguiu uma política imposta pela 

Igreja em relação às classes subalternas, incluindo os trabalhadores. Cabe ressaltar 

que a situação da Igreja Católica em Minas Gerais, durante boa parte da Primeira 

República, apresentava uma conjuntura especial. No referido estado, a instrução 

religiosa foi permitida nas escolas públicas até 1906, quando João Pinheiro, então 

governador, passou a proibi-la, e suspendeu a ajuda do poder público aos 

seminários. A partir de então, a Igreja empenhou-se a fundo numa campanha, 

através da imprensa, tipicamente antilaicista. Além disto, organizou grupos leigos 

(União dos Moços Católicos, União Popular, O Círculo Operário e as Ligas pela 

Moralidade), a fim de promover congressos, pressionar chefes de famílias católicas 

e impulsionar o apostolado leigo a organizar a coleta de assinaturas a favor do 

ensino religioso nas escolas públicas em horas extras, mediante uma petição 

encaminhada à legislatura pela União Popular. Em 1928, o então governador 

Antônio Carlos Ribeiro de Andrade permitiu uma hora de catecismo nas escolas. A 

medida se tornou lei no ano de 1929 (DUTRA, 1988, p.156).  

Destaque ainda para o papel do arcebispo de Mariana, D. Silvério Gomes 

Pimenta (1840-1922), que propôs à direção do papado a possibilidade de recatolizar 

o estado de Minas.  Com esta ação, a Igreja tornou-se mais forte neste estado do 

que no restante do país, graças a uma grande divulgação da educação católica: 

 

Assim, surge o movimento católico mineiro que, sob os auspícios da 
Rerum Novarum, vai ampliar-se não só com a vinda para Minas de 
clérigos belgas e holandeses, que aumentaram o contingente 
religioso e propiciaram o aparecimento e desenvolvimento de novas 
ordens e congregações, mas, antes de tudo, por atingir grupos de 
trabalhadores, profissionais e estudantes, que passam a ter através 
da Igreja um veículo, de acesso à elite política (DUTRA, 1988, 
p.157).    
 

A Igreja, através da Confederação Católica do Trabalho, surgia como 

agente organizador da classe operária de Belo Horizonte. As condições estruturais 

da indústria e da economia belorizontina, a força do estado e da prefeitura como 

empregadores e, particularmente, a utilização intensiva de capital pelas indústrias 

existentes, foram condições necessárias para a sua atuação (DUTRA, 1988, p. 161). 

Mesmo sendo caracterizada como uma confederação, a Confederação 

Católica do Trabalho não tinha filiados fora do estado de Minas Gerais, sendo que a 
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maioria das entidades ligadas à associação se concentrava em Belo Horizonte 

(AMARAL, 2007, p. 50). De forma geral, podemos conceituá-la como uma “espécie 

de central de sindicatos católicos”, ou seja, uma associação intersindical fundada 

com o objetivo de buscar soluções favoráveis aos conflitos trabalhistas, embasada 

na educação moral e religiosa (BATALHA, 2000, p. 28). Sobretudo, caracterizou pela 

tentativa de harmonizar trabalhadores e patrões, respeitando a ordem, o poder 

instituído e a propriedade privada. Condenava, sim, os abusos do capitalismo 

moderno, mas não pregava o fim do mesmo.  

Entre os sindicatos filiados à Confederação Católica do Trabalho no ano 

de 1925, existiam 18 entidades, sendo elas: Sindicato dos Carpinteiros; Sindicato 

dos Marceneiros; Sindicato dos Barbeiros; Sindicato dos Pintores; Sindicato Misto; 

Sindicato dos Ferroviários; Sindicato dos Condutores e Motorneiros; Sindicato dos 

Bombeiros; Sindicato dos Mecânicos e Eletricistas; Sindicato dos Empregados em 

Fábrica de Tecidos; Sindicato das Guardas e demais Empregados da Central; 

Sindicato dos Pedreiros; Sindicato dos Empregados dos Correios; Sindicato dos 

Carroceiros; Sindicato dos Padeiros Sindicato dos Retalhistas; Empregados em 

Açougue; Sindicato das Empregadas Domésticas; e Sindicato dos Alfaiates. Ainda 

no ano de 1925, a Confederação possuía 890 sócios, e em fins de 1929, esse 

número chegou a 1.000 (O OPERÁRIO, 10/05/1925).  

A Confederação Católica do Trabalho foi um marco no movimento sindical 

em Belo Horizonte, impulsionando a formação dos sindicados e estipulando  

 

[...] regras e fixou pontos a serem observados quando da constituição 
de sindicatos, tendo desenvolvido intensa campanha entre os 
operários no sentido de estas se organizarem em associações 
futuras, componentes seguros da Confederação. Desse modo, a 
Igreja, através da Confederação Católica do Trabalho, surge como 
agente organizador da classe operária de Belo Horizonte. As 
condições estruturais da indústria e da economia belorizontina, tais 
como o parque industrial incipiente, posição minoritária dos operários 
dentro do total da população, a força do estado e da prefeitura como 
empregadores e, particularmente, a utilização intensiva de capital 
pelas indústrias existentes, foram condições necessárias para a sua 
atuação (DUTRA, 1988, p. 160-161). 

 
Além dos sindicatos profissionais e mistos, a Confederação também 

contava com a adesão de outras associações operárias existentes na capital mineira 

no que se refere à união, para que juntas assinassem petições e requerimentos para 

serem encaminhadas ao Conselho Deliberativo do Estado e à prefeitura. Entre as 
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associações estavam a Associação Beneficente Tipográfica, a União dos Operários 

em Calçados, o Centro dos Chauffeurs, a Liga Operária Mineira e a Confederação 

Auxiliadora dos Operários do Estado de Minas Gerais.   

A Confederação Católica do Trabalho era “típica representante do 

sindicalismo cristão” e tinha por objetivos principais divulgar a educação católica aos 

trabalhadores e organizar um sindicato, inspirado na Encíclica Papal Rerum 

Novarum, criada no ano de 1891 pelo Papa Leão XIII. A encíclica procurava mostrar 

o caráter estadista proposto pela Igreja, que era contra as ideias liberais e a 

ausência de uma política social mais humana para os trabalhadores. Ela aponta 

para uma prática de ação católica que pudesse regenerar a sociedade civil. De 

acordo com a Rerum Novarum, caberia aos sindicatos o “[...] aperfeiçoamento moral, 

espiritual e religioso” dos seus sócios, além de ser ele o responsável pela luta junto 

ao Estado no que se refere a melhoria das condições do trabalho, reivindicando a 

implantação de uma legislação trabalhista e melhores salários. Porém, mesmo 

condenando o capitalismo moderno, a Encíclica era clara ao pregar a harmonia e o 

fim dos conflitos entre empregados e patrões, o respeito à ordem, ao poder instituído 

e a propriedade privada (RERUM NOVARUM, 1978, p. 36)54. 

Assim como as demais associações analisadas, a Confederação Católica 

do Trabalho também tinha um periódico que publicava os ideais, manifestos e ações 

empreendidas pela Confederação: O Operário. De acordo com Joaquim Nabuco 

Linhares, este seria o terceiro e último jornal com este nome publicado na capital. O 

primeiro número foi lançado em 19 de junho de 1920 e o último em 20 de setembro 

de 1925. O jornal teve publicação quinzenal até o número 16, e semanal (às quintas-

feiras) a partir do número 17, de 03 de março de 1921. A partir 10 de março de 1924, 

o periódico passou a ser publicado três vezes por mês, sempre nos dias 10, 20 e 30. 

A partir de 1938, O Operário teve como seu continuador o periódico Vida Nova 

(LINHARES, 1995, p. 201-202). 

No primeiro número, o jornal publicou os princípios que norteavam o 

programa de ação da Confederação, que eram os de: 
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 Leão XIII, Papa. Encíclica Rerum Novarum, 1978, p. 36. 
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a) tornar conhecida e forte a Confederação Católica do Trabalho; b) 
defender os legítimos interesses e os direitos dos trabalhadores, 
como indivíduos e como classe; c) pleitear a vitória das 
reivindicações operárias baseadas na justiça; d) promover a defesa 
dos trabalhadores sindicalizados quando forem perseguidos ou 
processados, desde que não seja por falta infame; e) promover a 
educação profissional, moral e cívica dos trabalhadores; f) promover 
a fundação de confederações idênticas em todas as localidades 
mineiras onde isso seja possível e fazendo de todas uma única 
confederação no Estado; g) fidelidade do homem para com Deus, 
como indivíduo, como família, como sociedade; h) toda a ação 
operária não deve excluir Cristo e a Igreja; i) toda ação operária tem 
de desenvolver-se em harmonia com todas as classes sociais, que a 
solução da questão operária não é incompatível com os direitos e 
legítimos interesses de qualquer classe, mesmo das chamadas 
classes capitalistas; toda ação operária tem de desenvolver-se 
dentro do respeito ao principio de autoridade, sem violência, sem 
atentar contra a ordem social e política (O OPERÁRIO, 19/06/1920).  

 
Por meio do envio de petições aos poderes públicos, de fiscalização e/ou 

denúncia de empresas que não cumpriam os acordos trabalhistas (denúncias estas 

realizadas através do periódico O Operário) e por meio da mediação, quando 

possível, das soluções para os conflitos entre patrões e empregados, a 

Confederação Católica do Trabalho buscava fazer valer os direitos trabalhistas em 

forma de reivindicações que, em geral, aconteciam através dos meios legais ou em 

artigos publicados no jornal.  

Os três documentos mais importantes elaborados pela Confederação e 

encaminhados ao poder público foram: um ofício ao presidente do Conselho 

Deliberativo de Belo Horizonte e às Câmaras Municipais de Palmira e Juiz de Fora, 

pedindo-lhes medidas para solucionar o problema das habitações populares, 

principalmente nos centros industriais; um ofício ao então governador do estado, 

Antônio Carlos, pedindo providências no sentido de serem criados carros de 

segunda classe, por preços populares, para serem rebocados pelos bondes comuns, 

com intenção de beneficiar os trabalhadores; por último, um ofício ao presidente 

Getúlio Vargas, em novembro de 1931, em que a Confederação se posiciona 

contrariamente à dispensa de 1.002  trabalhadores da Estrada de Ferro Central do 

Brasil.  

Em meio às principais demandas exigidas pela Confederação, 

encontraremos as reivindicações relacionadas à diminuição da jornada de trabalho 

para oito horas a todos os setores trabalhistas, a conquista de habitações populares 

e o descanso dominical.  
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Ao ser mediadora das negociações trabalhistas, a Confederação Católica 

do Trabalho construía uma forma de ação que considerava ser o caminho para evitar 

greves e violências. Tal procedimento é perceptível nos ofícios citados 

anteriormente, assim como na tentativa de regularização do salário mínimo fixo por 

categoria: 

 

Para o encaminhamento das reivindicações salariais, a 
Confederação Católica do Trabalho instituiu um procedimento que 
acarretaria na definição de um salário mínimo justo por categoria. 
Para tanto, os sindicatos deveriam organizar uma tabela dos salários 
e encaminhá-las à diretoria da Confederação Católica do Trabalho, 
que, por sua vez, a encaminharia aos empregadores, fixando prazo 
de quinze dias para uma resposta. Ambas as partes teriam que 
aprovar as tabelas. Uma vez estabelecido o valor do salário mínimo 
por ofício, a confederação fixava o prazo de trinta dias para sua 
implementação. Se a tabela não fosse cumprida, a entidade instituiria 
uma comissão para discutir a questão e, posteriormente, submeteria 
os argumentos ao arbítrio do presidente do estado ou de alguém por 
ele indicado. Patrões e empregados deveriam obrigatoriamente 
aceitar a decisão do presidente do estado (AMARAL, 2007, p.92). 

 
Podemos perceber que a ação da Confederação Católica do Trabalho em 

Belo Horizonte desempenhou um papel importante para a manutenção da “harmonia 

social” tão preconizada pelo governo belorizontino, concretizando, assim, os ideais 

de “ordem e o progresso” almejados pelos construtores da cidade capital. Para 

exemplificar, Belo Horizonte teve apenas 03 (três) movimentos grevistas no período 

de 1917 a 1930 (contexto de atuação da Confederação Católica do Trabalho), sendo 

eles a greve de 1919 dos trabalhadores do ramal da Estrada de Ferro (a 

Confederação ainda não havia sido criada), a de 1926 dos Barbeiros e a 

manifestação de 1922, dos Chauffeurs: 

 

Essa foi a forma encontrada pela Confederação para evitar greves. O 
recurso ao estado, ora na figura do seu presidente, ora às 
instituições (Câmara e Congresso) foi sempre uma constante na 
ação da Confederação. Esta recorreu não apenas ao poder estadual, 
mas principalmente ao municipal, tendo solicitado à prefeitura não 
apenas terreno para construção de sua sede social, como também 
auxílio sob forma de material de construção, tendo o Conselho 
Deliberativo no ofício nº 221, de 5 de outubro de 1925, concedido 
2:000$000 em materiais para construção de sua sede social 
(DUTRA, 1988, p.164).  

 
Cabe ressaltar que o envolvimento da Confederação com personagens da 

política mineira era uma constante. Inclusive, o jornal O Operário foi impresso 
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durante um bom tempo na imprensa oficial do estado. Apoiando eleitoralmente uns, 

prestigiando solenidades políticas, prestando homenagens aos que a beneficiam 

e/ou solicitando intermediação a alguns, a Confederação estreitava seus laços com 

a política. Nomes como o de Arthur Bernardes, Melo Viana, Furtado de Meneses e 

Francisco Negrão de Lima eram citados com frequência pelo periódico da 

Confederação, e estavam ligados a ela por algum motivo (DUTRA, 1988, p. 169). 

Através deste envolvimento com a política, a Confederação conseguia articular as 

ações que eram bem-vindas aos trabalhadores em geral, como o abastecimento de 

água nas vilas operárias, a solução do problema habitacional das casas populares, 

entre outros.  

Em todas as suas iniciativas, a Confederação Católica do Trabalho teve o 

total apoio da alta hierarquia do clero católico, e juntamente com as demais 

associações ligadas a ela atuou em toda a década de 1920, sendo uma tendência 

alternativa de organização da classe trabalhadora.  

No caso do modelo institucional da Confederação Católica do Trabalho, é 

perceptível que os mecanismos de ação coletiva adotados por esta associação 

tinham por meta dar “ordem” ao conflito social e aumentar a eficiência de seus atos. 

Ou seja, para funcionar com eficiência, a Confederação Católica do Trabalho 

procurou combinar a doutrina social da igreja (principalmente pautadas nas normas 

da Encíclica papal Rerum Novarum) com os princípios capitalistas vigentes, a fim de 

gerar atos eficazes nas suas mediações junto aos conflitos trabalhistas.   

Sob este prisma, o conceito de instituição utilizado por Douglass North 

(1991) para explicar o funcionamento dos mercados nos auxilia na compreensão da 

atuação da Confederação Católica do Trabalho. Douglass North (1991 apud 

PRATES, 2000, p.134) argumenta que as instituições não apenas constrangem o 

agir “passional” dos indivíduos, mas também modelam o comportamento, além de 

insistir no papel das ideias, das ideologias e dos dogmas nos processos de escolha 

individual (analise de caráter neoweberiana), refletindo nas decisões dos processos 

organizacionais. Podemos aludir que a ênfase desta teoria recai sobre dimensões 

cognitivas dos atores e consequentemente nos cursos das ações destes. A relação 

organização-ambiente é a luz do conceito de “absorção de incertezas”, de acordo 

com o qual, pessoas e organizações utilizam mapas cognitivos, apreendidos e 

elaborados para interpretar o ambiente no qual atuam  

A partir da década de 1930, a Confederação teria sua influência reduzida, 
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isto porque novas associações de caráter religioso (principalmente católicas) 

surgiram dentro dos meios trabalhistas. Os Círculos Operários e a Juventude 

Católica (JOC) seriam algumas entidades que iniciariam uma nova etapa no 

sindicalismo cristão.  

É bom lembrar que, para além do modelo institucional, a anuência do 

Estado, no contexto da década de 1920, foi um fator importante para que a 

Confederação Católica do Trabalho conseguisse agir com competência e dentro dos 

meios legais para exigir os direitos da classe trabalhadora.  

Nas décadas de 1920 e de 1930, de acordo com Boris Fausto (1983, 

p.159), a questão social tornou-se foco de discussões entre o Estado e a sociedade 

civil em geral. A preocupação do governo com os problemas sociais teria se 

corporificado através do padrão repressivo55, do aperfeiçoamento legislativo e da 

ampliação de medidas legais.  

Dentro deste contexto, houve um “amadurecimento” do conjunto de 

alianças que reuniu polícia, patrões, elite política e intelectual e a Igreja. Houve 

também a concorrência com associações profissionais patrocinada pelos 

empresários e governo. Segundo Kazumi Munakata (1981, p. 22), os sindicatos 

passaram a manter serviços regulares de beneficência com a participação do 

Estado. Eram prestados serviços médicos, auxílios farmacêuticos e pensão para os 

inválidos (seguindo o modelo das mutuais). Em 1919, alguns empregadores privados 

anunciavam a concessão “espontânea” da jornada de trabalho para oito horas. 

Os líderes governistas também já vinham fazendo mudanças no discurso, 

reconhecendo que era preciso “aperfeiçoar” a legislação social de forma a 

harmonizar os interesses do capital e do trabalho (MARAM, 1979, p. 139). A 

intervenção estatal passou a ser solicitada com mais ênfase, ou seja, as 

reivindicações como a diminuição da jornada de trabalho para oito horas, a 

regulamentação do trabalho feminino e infantil, entre outras, apontavam para a 

elaboração de leis sobre o assunto.  

                                            

55
 Lei Adolfo Gordo, ou Lei de Expulsão de Estrangeiros (Decreto nº 4.247 de 6.1.1921) o projeto 

aprovado considerava o anarquismo crime e permitia legalmente à deportação de estrangeiros 
envolvidos em associações e “distúrbios” que fossem considerados prejudiciais a “ordem pública”. As 
associações operárias passaram a ser invadidas por policiais; comícios anarquistas foram proibidos e 
agentes policiais começaram a encontrar bombas espalhadas no centro da cidade do Rio de Janeiro 
e a atribuí-las a atos anarquistas (GOMES, 2005. p.68). 
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Também havia o medo da revolução (como a ocorrida na Rússia em 

1917) e a ameaça de outra guerra mundial (como a Primeira Guerra Mundial, entre 

os anos de 1914 e 1918), o que fez com que as ideias liberais perdessem força. Em 

nome da harmonia social e da paz entre os povos, as leis trabalhistas deveriam ser 

reguladas, coordenadas e fiscalizadas pelo Estado (MUNAKATA, 1981, p. 32).  

Portanto, no contexto das décadas de 1920 e 1930, o movimento 

trabalhista belorizontino, assim como a massa de trabalhadores do restante do país, 

passou a ser institucionalmente incorporado ao sistema político via normatização 

estatal, tendo o Estado, desta forma, uma participação ainda maior na formulação 

legal dos direitos e deveres dos trabalhadores, estabelecendo, inclusive, suas 

formas de organização. 
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CONCLUSÃO 
 

Refletir os aspectos social, cultural, político e econômico das classes 

trabalhadoras é lidar com certos elementos básicos que demarcam o lugar do 

trabalhador no mundo da produção, na sociedade em geral e frente à política 

nacional, em especial. A organização dos trabalhadores, neste caso, se torna uma 

face importante do processo de criação de uma identidade coletiva. As práticas 

associativas seriam a forma de implementar um comportamento operário que abarca 

o trabalhador dentro e fora de seu local de trabalho e que opera o sentimento de 

pertencimento que deve marcar este “ator coletivo” (GOMES, 2005, p. 19).   

Partindo deste pressuposto, nas análises finais deste trabalho, que 

consistiram em estudar a atuação de algumas associações trabalhistas fundadas em 

Belo Horizonte no início do século XX, consideramos a ideia de pensar as 

associações trabalhistas atuando com modelos institucionais, onde puderam 

oferecer aos trabalhadores não somente com benefícios especiais (como no caso da 

Associação Beneficente Tipográfica – mutualista), mas também proporcionaram aos 

operários uma base sólida de construção de identidades e de criação de repertórios 

de luta pelos seus interesses.  

A partir de uma abordagem interpretativa da sociologia histórica, 

adotamos como conceito-chave, ou o fio condutor da pesquisa, o termo relacionado 

ao “modelo institucional”. Pensar as associações a partir deste referencial foi 

fundamental para entendermos a estrutura normativa destas entidades, as práticas 

adotadas pelos trabalhadores e a união destes em torno de um ideal comum, a fim 

de resolverem o problema da ação coletiva. Com base no ideal do modelo 

institucional, pudemos entender que as instituições, formais ou não, funcionam como 

coletividades que integram unidades ativas e exercem a mediação entre a cultura e 

ação prática para a implementação dos objetivos coletivos (enquanto complexo de 

normas e valores). Por isso, a referência central de análise esteve centrada no 

ambiente social (contexto), cujas necessidades das organizações/associações 

institucionalizadas se moldaram, e, neste processo, integraram seus participantes 

individuais (via lideranças) a uma comunidade social mais ampla.  

Analisar as associações trabalhistas de Belo Horizonte como estruturadas 

em modelos institucionais é concebê-las como órgãos regulares que procuraram 

canalizar as ações humanas em prol da luta por melhores condições de trabalho e 
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vida. Assim, o modelo institucional das associações proporcionou métodos pelos 

quais as ações dos trabalhadores se tornaram quase que rotinizadas, seguindo 

repertórios que levavam à solução do problema da ação coletiva.  

Além disto, percebemos que o modo de agir do poder público, voltado 

para a incorporação da classe trabalhadora no sistema político estadual, fazia com 

que as associações garantissem, em troca, a harmonia social tão preconizada pelo 

governo belorizontino, realizando, assim, o ideal de “ordem e o progresso” tão 

desejado pelos construtores da cidade capital.  

As associações, entidades e centros classistas de Belo Horizonte 

procuravam desempenhar uma relação amistosa com o poder público. Atuando 

através de métodos tidos como reformistas, desenvolviam práticas voltadas para a 

elaboração e envio de petições ao Congresso, ou mesmo através dos apelos e 

reclamações publicados nos jornais operários da época. Também tinham por meta a 

instrução dos trabalhadores, mediante a criação de escolas operárias, ou mesmo por 

meio de palestras e conferências. Para tanto, fundaram jornais de cunho operário, 

no intuito de expor os problemas dos trabalhadores e como meio de reivindicar 

melhores condições de trabalho.  

O fato de os trabalhadores belorizontinos terem no Estado o seu maior 

empregador fez com que atuassem diferentemente dos trabalhadores de São Paulo, 

por exemplo, cujos ideais giravam em torno de um misto das propostas de caráter 

anarquista ou mesmo de um sindicalismo revolucionário56.  

Em São Paulo, o crescimento industrial começou a se esboçar por volta 

do final da década de 1870, sendo que em 1901, 70% dos trabalhadores urbanos se 

concentravam em indústrias do ramo têxtil, alimentícias, de material de construção, 

vestuários e móveis. Estes trabalhadores, assim como boa parte da mão de obra no 

restante do país, viviam sob condições difíceis de trabalho e vida, o que favoreceu a 

                                            

56
 Anarquia, etimologicamente, significa viver sem governo, ou seja, prega que o Estado é nocivo e 

desnecessário, existindo alternativas viáveis de organização social voluntária (comunidades 
autogeridas), em que haja o máximo de liberdade com o máximo de solidariedade e fraternidade. No 
que concerne ao sindicalismo revolucionário, esta seria tida uma corrente política autônoma em 
relação ao anarquismo e ao socialismo. Tem como característica ser uma prática sindical em defesa 
do sindicato como único órgão capaz e suficiente para garantir as conquistas presentes e futuras dos 
trabalhadores, defendendo ainda a luta de classes, a ação direta dos trabalhadores (greves) e a 
neutralidade política, ou seja, a não associação a qualquer corrente política (TOLEDO, 2004, p. 12-
13) 
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movimentação dos operários. Neste contexto, as greves tinham acentuada 

repercussão. Os principais levantes ocorreram nos anos de 1906, 1907, 1912, 1913, 

1917 e 1919, e tinham como principais objetivos a diminuição da jornada de trabalho 

para oito horas semanais, questões salariais e a exigência do respeito aos acordos.  

Os motins atingiam principalmente setores estratégicos do transporte de 

mercadorias agrícolas, sendo dignas de notas as greves dos ferroviários e dos 

portuários (TOLEDO, 2004). 

Análogo à cidade de Belo Horizonte, o Rio de Janeiro, sede do império e 

posteriormente da República instaurada no final do século XIX, o movimento 

operário que se formou tinha características menos radicais e de possível ligação 

com o poder público. Um grande número de partidos operários foi fundado na capital 

do país, no intuito de eleger representantes junto ao poder público que pudessem 

influenciar na possibilidade de formulação de leis que visassem à melhoria dos 

operários. Obviamente que, tanto em Belo Horizonte como no Rio de Janeiro, a luta 

dos trabalhadores convivia com uma prática de ações diretas (greves, como em São 

Paulo) revelando, em muitos momentos, repertórios distintos de luta e 

reconhecimento de seus interesses. Contudo, foi mais incisivo, na capital mineira e 

na capital federal, o caráter reformista empreendido pelos militantes operários.   

Diferentemente de Belo Horizonte, e até mesmo, em alguns momentos do 

Rio de Janeiro, o que aconteceu em São Paulo foi um movimento típico do 

sindicalismo revolucionário, onde os trabalhadores acreditavam que só conseguiriam 

melhorar a situação deles por meio da ação direta e se organizando enquanto 

classe. Dentro das ações, a greve geral era a expressão direta da vontade de 

mudança nas relações entre patrões e empregados; uma ação concreta que 

envolvia, além da esperança, o desejo de uma revolução.  

Em Belo Horizonte, os objetivos de luta dos trabalhadores giravam em 

torno da redução da jornada de trabalho para oito horas e da mudança da forma de 

pagamento realizado pela Prefeitura, através dos vales. As reivindicações eram 

apresentadas em forma de petições ao Congresso Estadual e apelos realizados na 

imprensa livre e principalmente operária, que teve papel fundamental na 

organização e conscientização dos operários mineiros. 

Quanto à ideologia do movimento trabalhista belorizontino, acreditamos 

que devido à presença forte do Estado na construção da capital, esta se pautou por 

um caráter reformista, como dito anteriormente, e isto fez com que os trabalhadores 
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lutassem dentro da “ordem estabelecida”. Mas isso não que dizer que eles foram 

“cooptados” ou mesmo “manipulados” pelo poder público. Ao contrário, as 

associações se estruturando em modelos institucionais, quando recebiam apoio 

governamental para alguma de suas demandas, ficava claro que o Estado e a classe 

trabalhadora belorizontina se reconheciam como interessados na consecução de 

suas aspirações: os trabalhadores de verem realizados seus direitos e o poder 

público de obter a ordem e a harmonia social que tanto almejavam para a cidade de 

Belo Horizonte.   

Neste sentido, nosso intento com a presente pesquisa foi elucidar como 

as associações dos trabalhistas (pensadas a partir de modelos institucionais) de 

Belo Horizonte buscaram resolver o problema da ação coletiva ao tentar concretizar 

melhorias significativas para a vida e labuta dos trabalhadores no início do século 

XX. 
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