
Memória é Luta! 

SINDICALISMO REVOLUCIONÁRIO
E A EDUCAÇÃO POPULAR NO RIO DE JANEIRO

A formação da classe operária brasileira 
muito deve aos esforços e a participa-
ção sindical dos anarquistas na Primeira 
República. A corrente anarquista que 
dedicava-se a organização política es-
pecífica incentivando a participação nas 
lutas de massa, mais conhecida como 
“Organizacionista ”, fez-se presente na 
construção dos sindicatos operários e 
promoveu diversas iniciativas nas lutas 
populares. A estratégia adotada 
pelo proletariado, motivada em 
grande medida pelos anarquistas, 
foi o sindicalismo revolucionário, 
referendada no 1º Congresso Ope-
rário Brasileiro (COB) de 1906, re-
alizado no Rio de Janeiro. A atuação 
do sindicalismo revolucionário ba-
seava-se na defesa da neutralidade 
ideológica, autonomia sindical, ação 
direta, autogestão e federalismo .
Contudo, os anarquistas não limita-
ram sua inserção social às institui-
ções sindicais. A educação popular 
foi pautada nos três COBs (1906, 
1913, 1920) que definiram as bases 
do sindicalismo revolucionário no 
Brasil, e muito foi proposto por essa 
corrente sindical no campo educacional.
O 1º COB ocorreu entre 15 e 22 de 
abril de 1906 na sede do Centro Galego, 
no Centro do Rio de Janeiro, com 43 de-
legações representando 28 associações 
de classe de todas as regiões do país. 
O congresso teve três eixos principais 
de discussão: organização, orientação e 
ação operária, sendo que o último eixo 
preconizava em seu tema 7: “Conveni-
ência de que cada associação operária 
sustente uma escola laica para seus 
sócios e seus filhos, e quais os meios 

de que deve lançar mão para esse fim”.
A resolução defendida enfatizava a 
crítica à educação oficial promovida 
pelo Estado e a Igreja, como meios 
de controle e submissão que serviam 
para “fortificar a instituição burguesa”, 
ou seja, conservar a desigualdade de 
classes. Devemos compreender que 
nesse momento histórico, a educação 
científica é um privilégio das classes 

dominante e o proletariado sofria com 
as mazelas dessa restrição. Para os 
anarquistas, essas instituições utilizavam 
a educação como controle ideológico 
e, desse modo, mantenedores dos pri-
vilégios desse setor social. Entendendo 
que a ciência é de suma importância 
para a sua emancipação, os anarquis-
tas defendem o acesso à educação 
racionalista e científica para todos. 
O princípio da ação direta também é 
perceptível nessa resolução, afirmando 
o interesse do próprio operariado em 

edificar a educação necessária para a 
sua emancipação, pois “ninguém mais do 
que o próprio operário tem interesse 
de formar livremente a consciência 
dos seus filhos”. Para educar e educar 
seus filhos, é preciso uma escola onde 
prevaleça um conteúdo apropriado e, 
para isso acontecer, é necessário a fun-
dação de escolas pelas associações de 
classe ou pela Federação Operária local . 

Nesse COB houve a participação 
do anarquista espanhol Caralâm-
pio Trillas que, curiosamente, 
teve contato na Espanha com o 
pedagogo libertário Francisco 
Ferrer y Guardia, fundador da 
Escola Moderna de Barcelona . 
Trillas e seu grupo “Sociedade 
Instrutiva e Recreativa Fraterni-
dade e Progresso” fundaram em 
1912 a “Escola Livre da Gávea 
”, a qual, muito provavelmente 
esteve próxima dos operários 
da Fábrica de Tecido Carioca, 
que encontrava-se no entorno, 
devido a atuação de Trillas na 
União Operária dos Trabalha-
dores em Fábricas de Tecidos 

. Suas aulas eram ministradas na Rua 
Henrique, nº 7 e, naquele mesmo ano, 
já participavam 150 crianças do bairro .
De 8 a 13 de setembro de 1913, no 
Rio de Janeiro, ocorreu o 2º Congresso 
Operário Brasileiro na sede de Centro 
Cosmopolita, à rua do Senado, 215, 
com a participação de 117 delegados 
representando 59 associações operárias 
e 4 jornais. Além da discussão sobre a 
neutralidade política e a defesa da ação 
direta – princípios do sindicalismo 
revolucionário defendidos pelos anar-
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quistas – o 2º COB discutiu a questão 
da “Educação e Instrução das Classes 
Operárias” presente no 11º tema da 4º 
sessão do Congresso. Na moção apro-
vada pelos congressistas destacam-se 
três momentos. Primeiramente, a crítica 
à falta de acesso à educação pelos tra-
balhadores: “Considerando que a instru-
ção foi até uma época recente evitada 
pelas castas aristocráticas e pelas Igre-
jas de todas as seitas, para manterem 
o povo na mais absoluta ignorância, 
próxima à bestialidade, para melhor 
explorarem-no e governarem-no ”. O 
segundo momento enfatiza a crítica 
à educação oficial, que priorizava os 
interesses da burguesia “inspirada no 
misticismo, nas doutrinas positivistas 
e nas teorias materialistas, sabiamente 
invertidas pelos cientistas burgueses, 
os quais metamorfosearam a ciência, 
segundo os convencionalismos da 
sociedade atual, e monopolizam a 
instrução, e tratando de ilustrar o 
operariado sobre artificiosas con-
cepções que enlouquecem os cére-
bros que frequentam as suas escolas, 
desequilibrando-os com os deletérios 
sofismas que constituem o civismo ou 
a religião do Estado”. E por fim, finaliza 
com as proposições: “Este Congresso 
aconselha aos sindicatos e as classes 
trabalhadoras em geral, tomando como 
princípio o método racional e científico, 
promova a criação e a vulgarização de 
escolas racionalistas, ateneus, revistas, 
jornais, promovendo conferências e 
preleções, organizando certames e 
excursões de propaganda instrutiva, 
editando livros, folhetos, etc., etc. ”.
Pouco antes da realização o 3º COB, 
em fevereiro de 1920 , a União Ope-
rária Fabril de São Cristovão funda 
sua Escola Racionalista. Apoiada pe-
los operários do bairro onde, alguns 
meses antes (18/11/1918), aconteceu 
a maior mobilização insurrecional 
anarquista da história do país. Também 
vale ressaltar a provável colaboração 
nessa empreitada do anarquista italia-
no Pedro Matera, fundador da Escola 
Operária 1º de Maio em Vila Isabel , 
que nesse mesmo ano foi delegado 
desta instituição operária no 3º COB.
Finalmente, o 3º COB ocorreu nos dias 
23 a 30 de abril de 1920, no sobrado na 
Rua Acre, nº 19, então sede da União dos 
Operários em Fábricas de Tecido. Nesse 
evento, participaram 85 entidades de 

classe de diversos estados - Rio de Janei-
ro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Espírito Santo, Pernam-
buco, Pará, Mato Grosso e Amazonas . O 
2º tema do 3º COB foi sobre “Educação 
e Instrução” – “As escolas operárias. 
Meio de as manter e desenvolver com 
a máxima orientação racionalista”.

A discussão principal versou sobre 
a construção de escolas operárias 
dentro ou fora das instituições sindi-
cais. O delegado Orlando Martins, da 
Federação Operária do Rio Grande 
do Sul, disse “que as escolas raciona-
listas devem ser instituídas fora dos 
sindicatos, evitando assim que a ação 
policial alcance essas mesmas escolas” 
e é rebatido pelo delegado da Bahia, 
Gaudêncio José dos Santos, afirmando 
que não há o que temer e “devemos 
estar preparados para que a revolução 
não nos bata à porta e sim prepararmo-
-nos para bater à porta da revolução 
”. O apoio à fundação de escolas ra-
cionalistas fora dos sindicatos também 
foi defendida por Matera, delegado da 
União Operária Fabril de São Cristovão.
A moção aprovada foi proposta por 
Edgard Leuenroth, anarquista paulista, 
que defendeu as duas possibilidades, 
sugerindo que se deveria analisar a re-
alidade local. Citou como exemplo as 
escolas modernas de São Paulo, que não 
estavam no espaço sindical, mas mesmo 
assim foram perseguidas pela polícia.

No 3º COB não se enfatizou a ques-
tão metodológica, pedagógica ou de 
conteúdos que seriam ministrados nas 
escolas racionalistas, mas foi mantida a 
proposta racionalista e científica apro-
vada no 2º COB. Nesse congresso, a 
discussão versou sobre a relevância da 
organicidade e o tipo de espaço que as 

escolas racionalistas deveriam ocupar 
para que se mantivessem com maior 
eficiência. Independente do modo 
que estas escolas fossem fundadas, os 
sindicalistas sabiam que estas seriam 
perseguidas pelo Estado brasileiro, 
como Leuenroth havia lembrado.
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