
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTE 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE HISTÓRIA 

 

 

 

FRANCISCO MANOEL VELOSO 

 

AS CONDIÇÕES DE VIDA DOS OPERÁRIOS BRASILEIROS NA 

PRIMEIRA REPÚBLICA SEGUNDO “A VOZ DO TRABALHADOR” 

(1908-1915) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Pessoa 

 2016 



 

FRANCISCO MANOEL VELOSO 

 

 

 

AS CONDIÇÕES DE VIDA DOS OPERÁRIOS BRASILEIROS NA 

PRIMEIRA REPÚBLICA SEGUNDO “A VOZ DO TRABALHADOR” 

(1908-1915) 

 

 

Monografia apresentada ao curso de 

Licenciatura plena em História, do Centro de 

Ciências Humanas, Letras e Artes da 

Universidade Federal da Paraíba- UFPB, em 

cumprimento às exigências da disciplina 

Trabalho de Conclusão de Curso, para fins de 

obtenção do título de graduado em 

Licenciatura em História. 

 

Orientador: Prof. Dr. Tiago Bernardon de 

Oliveira. 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA 

2016 



 

FRANCISCO MANOEL VELOSO 

 

 

AS CONDIÇÕES DE VIDA DOS OPERÁRIOS BRASILEIROS NA 

PRIMEIRA REPÚBLICA SEGUNDO “A VOZ DO TRABALHADOR” 

(1908-1915) 

 

 

Monografia apresentada ao curso de 

Licenciatura Plena em História, da 

Universidade Federal da Paraíba- UFPB, para 

fins de obtenção do título de graduado em 

Licenciatura em História. 

 

Monografia apresentada em ____/ ____/2016. 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

 

Prof. Dr. Tiago Bernardon de Oliveira 

Departamento de História/UFPB 

(Orientador) 

 

Prof. Dr. Ângelo Emílio Pessoa 

Departamento de História/UFPB 

(Professor Leitor) 

 

Profa. Dra. Serioja Rodrigues Cordeiro Mariano 

Departamento de História/UFPB 

(Professora Examinadora) 



 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus pelo dom da vida e pela sua infinita bondade e por me ter concedido forças e 

saúde para concluir este curso acadêmico que tanto almejava na minha vida. 

À minha família pela força e ajuda nos momentos difíceis que enfrentei durante o 

percurso do conhecimento. 

A esta Universidade, seus docentes e administradores, e aos meus colegas de sala de 

aula, a todos aqueles que me incentivaram e me ajudaram com incentivo e apoio e até tiraram 

dúvidas em momentos de apreensão e de desespero. 

Ao meu orientador Prof. Dr. Tiago Bernardon de Oliveira, pela paciência e ajuda na 

conclusão do trabalho de monografia. 

Enfim agradeço a todos que de uma forma ou de outra me incentivaram, apoiaram e 

sofreram junto com a minha pessoa neste trajeto da minha vida, o meu muito obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

Este trabalho tem a finalidade de retratar a vida dos operários brasileiros durante a 

Primeira República e para isto lancei mão do periódico libertário A Voz do Trabalhador, que 

foi criado durante o I Congresso Operário Brasileiro e teve como função ser o Órgão Oficial 

da Confederação Operária Brasileira que foi organizada em 1906 com a finalidade de trazer 

unidade ao movimento operário brasileiro. Em um período em que a classe trabalhadora 

brasileira enfrentava uma forte exploração patronal e tinha um nível de vida precário devido à 

carestia e a falta de políticas públicas em sua defesa. A organização em torno dos sindicatos 

foi de suma importância para a defesa do movimento operário, e isto, se verificou através da 

atuação da Confederação Operária Brasileira que mediante o seu periódico A Voz do 

Trabalhador procurou denunciar as explorações realizadas contra os operários brasileiros, e 

isto se verificou através de denúncias e incentivo à resistência. E estes procedimentos se 

verificaram através da publicação do referido periódico que em suas páginas sempre 

incentivava o proletariado: a greve geral ou parcial, o boicote e a sabotagem. Dentro da 

organização sindical brasileira foi identificada a participação das doutrinas anarquistas, 

socialistas e do “sindicalismo revolucionário”, e mediante a toda esta postura ideológica, o 

nosso sindicalismo procurou lutar por uma série de causas, e podemos citar as principais 

bandeiras do movimento, que foram: a redução da jornada diária, aumento salarial, o fim do 

trabalho infantil, o adicional noturno, o décimo terceiro salário e etc. Vale ressaltar que com 

muita luta e empenho a nossa classe trabalhadora, conseguiu ao longo dos anos a conquista de 

vários direitos, e sabemos que foi de suma importância a atuação dos líderes sindicais para a 

concretização destes projetos. 
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ABSTRACT 

 

This work has the purpose of portraying the life of the Brazilian workers during the First 

Republic and for this I took advantage of the libertarian newspaper A Voz do Trabalhador, 

which was created during the First Brazilian Congress and had the function of being the 

Official Organ of the Brazilian Workers Confederation Which was organized in 1906 with the 

purpose of bringing unity to the Brazilian labor movement. In a period in which the Brazilian 

working class faced a strong exploitation of the bosses and had a precarious standard of living 

due to the scarcity and lack of public policies in their defense. The organization around the 

trade unions was of paramount importance for the defense of the workers 'movement, and this 

was verified through the work of the Brazilian Workers' Confederation, which, through its 

journal A Voz do Trabalhador, sought to denounce the exploits carried out against the 

Brazilian workers. , Was verified through denunciations and encouragement of resistance. 

And these procedures came about through the publication of the aforementioned periodical, 

which in its pages always encouraged the proletariat: the general or partial strike, the boycott 

and sabotage. Within the Brazilian trade union organization the participation of the anarchist, 

socialist and "revolutionary syndicalism" doctrines was identified, and through all this 

ideological stance, our syndicalism tried to fight for a series of causes, and we can mention 

the main flags of the movement, which Were: the reduction of daily work, salary increase, the 

end of child labor, night work, the thirteenth salary and so on. It is worth mentioning that with 

a lot of struggle and commitment our working class has achieved over the years the conquest 

of several rights, and we know that it was of paramount importance the union leaders to carry 

out these projects. 

 

Keywords: Trade unionism, Anarchism, Labor Press. 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

Introdução...........................................................................................................................8 

A classe trabalhadora e a luta por direitos: um longo caminho...................................11 

“Os sindicatos e os Anarquistas no Brasil”.....................................................................15 

A Confederação Operária Brasileira...............................................................................26 

O Jornal A Voz do Trabalhador........................................................................................34 

As condições de vida e de trabalho da classe operária no Brasil, segundo 

 “A Voz do Trabalhador”...................................................................................................41 

Conclusão...........................................................................................................................46 

Referências Bibliográficas................................................................................................47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


