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texto sobre Sindicalismo Revolucionário, de Alexandre Samis

Ná década de 1950, com o crescimento das lavouras de café no sudeste, há a migração de escravos 
do nordeste para essa região, onde vai se formando a classe trabalhadora no RJ e SP. Em 1858, é 
registrada a primeira greve de tipógrafos, no Rio de Janeiro. São criadas nessa época as primeira 
associações de apoio das categorias. No final do século 19, elas começam a se transformar em 
associações de resistência. Em 903, é criada a Federação das Associações de Classe, com inspiração
na CGT francesa. Em 194, a Fora (Federación Obrera Regional Argentina), aprova a tese finalista, 
que reivindica que os sindicatos deem ser anarquistas. Em 1905, são fundadas a FOSP, em SP, e a 
FORJ, no RJ.

Primeiro Congresso Operário, em 1906, tem a participação de revolucionários e trabalhistas. Mas 
vencem as teses ligadas ao sindicalismo revolucionário. Neutralidade sindical – tem a ver com a 
independência de classe, com o objetivo de agregar toda a classe, sem assumir um programa 
partidário. Antimilitarismo, antinacionalismo, ação direta, greve geral, e descentralização, por meio 
do federalismo. O federalismo também é estratégico nesse momento, porque permite que os 
sindicados se filiem às federações – e estas à confederação – sem necessariamente terem uma 
unidade programática. Deliberam a criação de um organismo de propaganda, o jornal A Voz do 
Trabalhador, e da Confederação Operária Brasileira (COB), fundada em 1908. É abolido o cargo de 
presidente, e a diretoria tem papel administrativo.

Governo persegue os trabalhadores. Em 1912, a Lei Adolfo Gordo prevê a expulsão de imigrantes. 
As ideias revolucionárias são consideradas “planta exótica”, e a própria esquerda em geral 
supervaloriza essa contribuição dos estrangeiros, sendo que havia uma participação muito 
importante dos brasileiros na organização dos trabalhadores, como Domingos Passos, por exemplo.

Em 1912, é criado o Quarto Congresso Operário Brasileiro, chamado de “Congresso Pelego”, 
organizado por Mário da Fonseca, filho do presidente da república. Tem caráter corporativista.

1913 – 2º Congresso Operário, da COB, reafirma as deliberações do 1º Congresso, e inclui novas 
questões, como bolsas de trabalho, salário mínimo, discussão sobre a guerra, e a expressão 
“socialismo anarquista” em oposição ao capitalismo e ao estatismo.

Em 1915, é realizado o Congresso Internacional da Paz, tentativa de se criar um comitê 
internacional para se vincular à COB. Em 1919, é criado o Partido Comunista, de ideologia 
Anarquista. É uma organização política revolucionária, que tem inspiração na Revolução Russa. 
Ainda não haviam chegado notícias da repressão a anarquistas na Rússia, naquele momento.

Foi colocado que a despeito de os trechos lidos se referirem principalmente ao RJ e SP, também 
havia importantes organizações operárias no sul do País.

Em 1920, é realizado o 3º Congresso Operário, no pós-guerra, que delibera a sindicalização por 
indústria. Também tem um forte caráter internacionalista, com apoio aos revolucionários mexicanos
e russos, protesto contra a execução de Rosa Luxemburgo, e apoio aos poloneses.

Nos anos 1920-1930, a repressão aumenta. “A questão social é uma questão de polícia”. Época dos 
levantes tenentistas, formados por militares de baixas patentes, em geral vindos da população mais 



pobre. 3º Internacional dos trabalhadores, com a concepção bolchevista. Comunismo vai ganhando 
espaço e disputando hegemonia. Federação dos Trabalhadores do Rio de Janeiro tem caráter 
comunista. Em 1922 nove delegados fundam o Partido Comunista do Brasil, ligado ao bolchevismo.

Em 1923, o governo cria o Conselho Nacional do Trabalho. Enquanto por um lado, cria esses 
órgãos de “negociação” com os trabalhadores, também reforça a repressão, com o campo de 
concentração da Clevelândia, no Oiapoque, para onde são levadas lideranças dos trabalhadores. 
Enquanto isso, as organizações de matriz comunista vão apostando na legalização dos sindicatos 
perante o estado, como forma de ganhar espaço frente aos trabalhadores.

Com a perda da hegemonia, e o sindicalismo cada vez mais ligado ao estado, os sindicalistas 
revolucionários procuram retomar seu protagonismo. Nos anos 1930, são criados os comitês 
antifascistas. Anarquistas entram na Aliança Nacional Libertadora. Batalha da Sé, onde anarquistas 
e comunistas se unem contra os integralistas, versão nacional do fascismo. Marxismo entende o 
sindicato como reformista por natureza, e por isso é secundário. Os comunistas são menos 
reprimidos pela repressão, nessa época.

Também é importante lembrar que nos anos 1930, não vivíamos mais um período revolucionário. 
Samis também atribui a crise do sindicalismo revolucionário ao excesso de economicismo, no 
sentido da institucionalização do movimento operário. Há a consideração geral de que a derrota do 
sindicalismo revolucionário foi culpa dos outros, mas também os anarquistas estavam dissolvidos 
no movimento sindical, um excesso de sindicalismo. A Federação Operária de São Paulo, nos anos 
1930, vai criar o Centro de Cultura Social, para preservar a memória das lutas nas décadas 
anteriores.

Neno Vasco, por Felipe Corrêa

Sindicalismo Revolucionário é uma forma organizativa que toma corpo na Associação Internacional
dos Trabalhadores

1º Congresso da AIT – 1968:
- Radicalização das associações de socorros mútuos
- Federação Regional Espanhola – 1870 – pauta o sindicalismo revolucionário na América do Sul, 
principalmente Uruguai e Argentina. Experiências são anteriores ao Brasil
- por aqui, a experiência do sindicalismo revolucionário é inspirada na CGT gramcesa, na passagem
do século 19 pro 20.

1903 – Federação das Associações de Classe – 1ª organização sindicalista revolucionária
1906 – organização nacional, do I Congresso Operário – fundam-se a COB e o jornal Voz do 
Trabalhador

Os anarquistas são os principais estimuladores do sindicalismo revolucionário. Uma minoria dos 
anarquistas era contra organização; entre os organizacionistas, a maioria defendia que o sindicato 
era o espaço dos anarquistas. Entre esses, uma minoria defendia a necessidade de uma organização 
política e uma organização dos trabalhadores – entre estes, estava Neno Vasco.

Neno faz uma leitura classista do conflito social: o sindicato deve se voltar para a luta de classes, é 
quem deve ser o principal catalisador desse processo, organizando os trabalhadores para enfrentar a 
classe dominante.



O que fazer no sindicato: organizar para o processo de reivindicações imediatas, o que engaja os 
trabalhadores. E é no exercício concreto que se forma o revolucionário. A partir de certo momento, 
as pautas começam a extrapolar o mundo do trabalho.

Trabalhava-se com uma cultura de classe, do qual o movimento sindical se afastou. Esse papel é 
exercido pela Igreja hoje.

Diferença entre a organização partidária e a sindical. Todos os trabalhadores devem estar no 
sindicato. Isso exige a neutralidade sindical – política e religiosa. O partido tem uma concepção 
ideológico-doutrinária-programática específica. O sindicato deve ser espaço de disputa saudável 
entre as diferentes concepções.

Anarcossindicalismo – Fora (Argentina, 1905) e CNT (Espanha, 1919), o fim do sindicato é a 
sociedade anarquista. Esses sindicatos não filiavam somente anarquistas, mas defendiam o 
anarquismo. Na visão de Neno Vasco, isso enfraquece o organismo, na medida em que perde 
pessoas da classe que têm outras ideologias.

II Congresso Operário Brasileiro – Federação Operária Local de Santos, influenciada pelos 
hispânicos, defende a adesão ao anarcossindicalismo. A proposta vence, mas não tem fim prático.

Neno defendia a unidade, a mobilização pela necessidade, a ênfase nas questões de classe. Ele vai 
discordar da crítica de que a luta por ganhos imediatos é contrarrevolucionária. As lutas têm função 
pedagógica, ao mesmo tempo em que a luta de curto prazo tem limites.

O programa do sindicalismo revolucionário é contrário ao Estado: não faz disputa parlamentar. A 
autonomia é vinculada ao federalismo, com organização pela base, e o rompimento com o 
democratismo – as decisões são tomadas por delegação. A transformação se faz protagonizada pelas
classes. A luta de massas e a violência devem andar juntas.

Para Neno, o processo revolucionário será longo e penoso, e os sindicatos devem se preparar para 
este momento, com o papel de encabeçar a revolução socialista. A sociedade futura não chegará 
automaticamente, e haverá uma disputa entre as forças revolucionárias. Defende a socialização 
econômica e política. Em relação à propriedade camponesa, ela não deve ser coletivizada à força, 
no caso de famílias que não exploram outras pessoas.

Em um primeiro momento, o coletivismo: a cada um segundo seu trabalho. Num segundo 
momento, com abundância, o comunismo: a casa um segundo suas necessidades.

O processo revolucionário vai contar com várias forças disputando seu programa. A resultante vai 
dar dessa correlação de forças. Os meios vão construir os fins.

Hoje, grande parte dos trabalhadores são terceirizados, e as organizações que estão nas direções 
sindicais não dão atenção a isso.

Os sindicatos amarelos, burocráticos e centralizados é o que temos para hoje e não dá para deixar de
fazer luta nesses espaços. Os espaços que deveriam ser democráticos acabam sendo representações 
das correntes. É possível tirar alguns exemplos do sindicalismo revolucionário, tendo como 
bandeira ser contra a exploração do trabalho, e pela socialização do poder e do conhecimento. Um 
importante desafio é articular nesse trabalho políticas de classe, gênero e raça. A melhor propaganda
é uma postura ativa na prática.



Precisamos estabelecer um programa, contendo o cenário, o objetivo, e as ações para o próximo 
período.

Um exemplo de luta que pode ser colocado é a criação de conselhos para combater a verticalidade 
das direções sindicais, no caso dos professores, por exemplo. Um documento da RP, de 2008, 
continha uma política para a Educação – pode ser avaliado.


