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Educação, Sindicalismo Revolucionário e Anarquismo em Niterói na
década de 1920: a Liga da Construção Civil e o Prof. Ruy Gonçalves
Desde a formação da classe operária
no Brasil, especialmente no final do
século XIX, as associações de trabalhadores rapidamente agregaram
um grande número de trabalhadores
urbanos e articularam, através do
trabalho coletivo, greves, campanhas,
manifestações, comícios, festivais e
iniciativas educacionais. Durante esse
processo de mobilização e organização dos trabalhadores e trabalhadoras, o anarquismo ocupou um local
de destaque e cumpriu um papel
fundamental, impulsionando as lutas
populares e estimulando a organicidade do movimento.
Assim, quando a Liga Operária da
Construção Civil de Niterói anunciou a intenção de criar uma escola
para sua categoria, ela não estava
alheia ao acúmulo que o movimento
operário possuia nessa questão. No
1º Congresso Operário Brasileiro,
em 1906, a questão da educação foi
bastante debatida. Dentre suas resoluções, este “aconselha aos sindicatos
operários a fundação de escolas apropriadas à educação que os mesmos
devem receber, sempre que tal seja
possível; quando os sindicatos não
puderem sustentar escolas, deve a
Federação local assumir o encargo”.
[1]
Tal orientação desdobra-se em
diversas iniciativas educacionais por
todo o país. [2]
O analfabetismo afetava cerca de
80% da classe trabalhadora na época,
e era uma grande preocupação do
movimento operário. Mas havia, tam-

bém, a preocupação com o método
e conteúdo a serem ensinados aos
trabalhadores.
O 2º Congresso, realizado em 1913,
cinco anos antes da fundação da Liga,
reafirma a orientação do anterior, e
“aconselha aos sindicatos e às classes
trabalhadoras em geral, tomando
como princípios o método racional e
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científico, em contraposição ao ensino
místico e autoritário, [que] promovam
a criação e divulgação de escolas racionalistas, ateneus, cursos profissionais de educação técnica e artística,
revistas, jornais; criando conferências
e prelações, organizando certames e
excursões de propaganda instrutiva,
editando livros e folhetos”. [3]
Nesse congresso, participam pelo Sindicato dos Estucadores e Pedreiros de

Niterói, Antônio e Deoclécio Augusto
de Azevedo, que mais tarde militariam
ativamente na Liga. Posteriormente,
Deoclécio escreveria no boletim da
Liga: “Uma das causas dessa situação
miserável dos trabalhadores é sem
dúvida a sua falta de instrução, pois,
obrigados desde a infância a ajudar
ou substituir os pais nas obras, fábricas, campos e oficinas, ou pior ainda,
forçados a vestirem uma farda que
os transformará em cães de fila da
burguesia, em defensores deste regime legal e carrascos dos seus irmãos
de sofrimento, nunca chegaram a
compreender quais os seus direitos
e deveres”. [4]
Em 1920 o 3º Congresso manteve
essa linha em relação às escolas operárias. A Liga participou do evento
enviando dois delegados: Antônio
Augusto de Azevedo e João Botino.
Antônio escreve no boletim: “Dessa
injusta organização da atual sociedade
e dos meios violentos de que lança
mão a burguesia para eternizar o seu
domínio sobre a massa trabalhadora,
é que surge a questão social e a necessidade de se unirem os explorados
em associações para a defesa de seus
direitos a vida. Essas associações,
portanto, além de procurarem o bem-estar imediato para as classes que
representam, visam também preparar
moralmente os trabalhadores para
futuras reivindicações de maior alcance. Daí a necessidade de que todos
os trabalhadores compreendam que
sem haver solidariedade entre todos
os explorados, jamais poderemos

conquistar o nosso bem estar e que
a nossa divisa deve ser um por todos
e todos por um”. [5]
Vemos que a estratégia educativa
defendida pelas associações de classe
caminhava em comunhão com sua
estratégia sindicalista. A educação é
pensada em um sentido amplo, e a
luta por melhorias sociais é também
uma ferramenta pedagógica dos trabalhadores.
Assim, em 15 de janeiro de 1921 a
Liga organizou um grande festival,
que contou com uma palestra sobre
a questão social proferida pelo Prof.
José Oiticica, militante anarquista de
grande destaque no Brasil, além da
encenação da peça A Tomada da
Bastilha pelo Grupo Dramático Ismenia dos Santos e da orquestra do
Grupo Artístico Renovação, fundado
em dezembro de 1920 (vide Emecê
#13, agosto/2009). O objetivo do
festival era arrecadar fundos para a
inauguração da escola, que ocorreria
no próximo 1º de abril.
Funcionando na Rua São João n0 95,
lugar utilizado como sede de diversos
sindicatos, entre eles a Liga, a escola
fica sob responsabilidade do Prof.
Ruy Gonçalves. Militante anarquista
descrito pelo sindicato como “o
espírito forte que doutrina e ensina
para vencermos na grande obra da
remodelação social”, [6] Ruy Gonçalves contribuiu com jornais sindicalistas
e anarquistas, entre eles o Liberdade
(1917-1919) e O Clarim (1913-1917),
ambos organizados pelo também
educador anarquista Pedro Matera.
O Prof. Ruy Gonçalves já contava
com mais de 40 anos de militância
e, além de ter escrito alguns livros,
dedicava-se à questão da educação,
tendo referência declarada nas obras
de Francisco Ferrer y Guardia. Escreveu, então, com bastante entusiasmo
sobre a escola da Liga: “A escola da
Liga está aberta; ela é a porta larga, a
estrada luminosa por onde passarão
os que são conscientes; afastando-se
dessa porta é fugir da vereda da luz,
da luz que ilumina a consciência do
trabalhador, elevando-o, fazendo-o
livre. A inconsciência deve desaparecer e para que o trabalhador que tudo

produz e só é explorado, consiga ser
consciente só existe um caminho: é
educar-se. Para educar-se criou-se a
escola. A escola é a forja monstruosa
em que os sentimentos do homem
se aperfeiçoam e se apuram. Auxiliai
a escola, camaradas; auxiliai a escola
frequentando suas aulas. Instrui-vos!
Educai-vos”! [7]
Ainda é incerto determinar, contudo,
os rumos da Liga Operária da Construção Civil de maneira mais precisa
e, consequentemente, da escola por
esta gerida. Sabemos que o Estado
brasileiro atacava duramente os sindicatos e escolas operárias. Na década
de 1920, essa política repressiva se
agravou, quase pulverizando o movimento operário.
No entanto, sabemos que a atuação
operária não se encerrou nesse momento, permanecendo viva mesmo
com todas estas situações adversas.
Essa atuação não se expressava
apenas na reorganização sindical em
si, mas também na manutenção das
práticas adotadas ao longo das décadas anteriores, como a educação
operária.
Três anos depois, em carta confidenciada ao jornal A Plebe, de São Paulo,
em 1924, o Prof. Ruy Gonçalves
mantinha suas práticas educacionais.
Em outro endereço e sem citar a Liga,
o relato nos esclarece bastante sobre
as intenções do educador: “Tem esta
por fim, comunicar-vos que, desde 18
de fevereiro está funcionando, nesta
cidade, no Fonseca, uma escola racionalista denominada “A Forja” com
45 alunos. (…) “A Forja” surgiu como
símbolo de uma evidente promessa;
é uma escola moldada à feição da
“Escola Moderna”, de Ferrer. O seu
programa de ensino que, oportunamente, enviarei, bem como os livros
adotados que foram escrupulosamente escolhidos, revelam bem os seus
fins e os seus intuitos. Sem vaidade,
penso ser “A Forja” a primeira escola
racionalista, de fato, que se funda no
Brasil. A criação do seu internato (o
primeiro internato operário que se
cria no país) é uma tentativa extraordinária e que será levada a efeito
dentro de pouco tempo. A matrícula

na “A Forja” é inteiramente grátis;
a escola favorece, sem nenhuma
contribuição, livros, papéis, penas,
lápis, enfim, todo material escolar
necessário à educação do aluno. À
generosidade dos camaradas daqui
e do Rio, deve a “Forja” o surto que
vem tendo no curto lapso de existência. Oxalá, possa “A Forja” conseguir
o seu programa e desobrigar-se da
responsabilidade de que a si arrogou
e, assim terá resolvido o magno problema da educação racionalista - base
principal da evolução consciente dos
trabalhadores”. [8]
A carta nunca seria publicada, pois o
jornal A Plebe seria fechado pela força
policial em São Paulo. Por enquanto,
pouco mais se sabe sobre “A Forja”
e seu professor. Estas experiências
ilustram como o anarquismo estava
presente nos meios operários durante
as três primeiras décadas do século
XX, comprometido com a educação
enquanto ferramenta de emancipação
social e entendendo os sindicatos
e escolas operárias como forjas da
liberdade.
Antônio Felipe da C. M. Machado
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