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Sumário:
Com a construção do cais do porto pela Cia.
Docas ha uma completa transformação no processo de
embarque e desembarque de mercadorias.
A disputa
pelo controle
deste processo
de trabalho entre a
grande companhia
e o alto com~rcio' de Santos
influi nas próprias greves
operárias do periodo
1889-1910.
Nestes
anos
um proletariado
em
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enquanto
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operarlO
que
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passa
a veicular
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Processo de Trabalho e
estudo sobre
a formação
Sant,os.

Greves
Portuárias,
da classe
operária

1889-1910:
no porto

um
de

Malu Gitahy
Este trabalho
focaliza as cinco greves ocorridas
no porto
de Santos
durante os anos 1889-1910.
A discussâo
que se segue desenvolve-se em dois planos de argumentação.
Num
deles
destaca-se
uma
luta
surda
pelo
controle
do
processo de embarque e desembarque de mercadorias no porto
em que
o
conflito
capital/trabalho
6 complicado
por
rivalidades e divergências no
interior dos
dois campos de
interesses.
Nesta luta, as rivalidades no campo do capital
acabam assumindo
um papel
saliente.
A Cia. Docas apoiada
pelo governo
federal enfrenta
o alto
comércio
de Santos
junto com
seus aliados menores donos de trapiches, empresas
de carroças,
e mestres-estivadores
apoiados pela imprensa e
governo local.
A contenda desenrola-se em vários lances ao
longo do periodo em questao, mobilizando a imprensa de são
Paulo
e
do Rio
e envolvendo
os mais
diversificados
interesses.
A an~lise
dos momentos
de greve
permite
surpreendê-Ia.
Num outro
plano de argumentação, retoma-se
o momento
hist6rico
e o contexto
cultural
em que
os
trabalhadores do porto, um grupo especifico dentro da classe
oper~ria, vem
a reconhecer-se
enquanto
tais
atrav~s
da
criação de um movimento
operário, do qual
as greves
em
'estudo são parte, e parte fundamental.
Aqui as rivalidades
e .divergências
apresentam-se dentro do campo operário e vem
tona na arena de seu pr6prio movimento.
De novo a greve é
o momento privilegiado em que o conflito ilumina toda a teia
de problemas envolvidos.
Aparentemente
restrita,
a pesquisa
ganha
sentido
dentro de um contexto histórico mais amplo.
Como é sabido,
na epoca do assim ·chamado "novo imperialismo"(l),
respondeuse ~ necessidade de melhor articulap~o
de uma
crescente
produção cafeeira
ao mercado internacional com a construção
de ferrovias e portos. Esta
construção reuniu pela primeira
vez
um
contingente
significativo
de
trabalhadores
assalariados urbanos.
A formação de uma classe
~erária
inicia-se ent~o,
como ocorreu
também em outros palses
do
Terceiro
Mundo,
nos
ramos
da construçao
civil
e dos
transportes.
Uma marca
hist6rica bem
visível (já que se
tornou
geográfica)
dos processos
aqui
mencionados
é o
traçado das
ferrovias do estado de são Paulo.
Estendendo
seus trilhos
como os ramos de uma árvore, elas alcançam a
área em que se localizavam as fazendas de café em expans~o
mas todas
elas desembocam
em um curto tronco, a estrada de
ferro Santos-Jundiai,
controlada
pela
são ·Paulo Railway
Company,
a
poderosa
"Inglesa",
que manteve
o virtual
monop6lio do escoamento de todo o caf~ produzido
em s~o
Paulo (exceção feita ao do Vale do Paraíba) por setenta nos.
Uma outra
companhia beneficiou-se
da arniculação
estratégica estabalecida em Santos. A Companhia das Docas de
Santos
obteve
do governo
federal
uma
concess~o
para

a
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construir e explorar o porto por um dado tempo ao fim do
qual as instalaç5es reverteriam para as mgos do Estado. Por
v~rios motivos,
aos quais voltaremos a seguir, a companhia
não conseguiu cumprir os prazos concedidos para a entrega de
cada trecho
da obra. Nas conversações
com o governo,
no
entanto, em troca desta ou daquela
obra considerada
de
"utilidade pública"
foi obtendo
uma série de isenções
e
privilégios, apesar
dos protestos
na imprensa e no Senado,
incusive a dilatação sucessiva
do prazo da concessão
até
alcançar o incr{vel per{odo de 90 anos, de 1890 a 1980 (2) !
Por Santos,
passaram a ser exportados
aproximadamente dois
terços da produção cafeeira
nacional durante
o per{odo em
estudo.
A construç~o do porto e o saneamento da cidade s50
obras interligadas
e fazem parte de um processo atrav~s do
qual reorganiza-se o trabalho e a própria face da cidade sob
o signo da eficiência e da disciplina capitalista.
O firme
apoio a empresa nesta
"missão civilizadora"
por parte
do
Estado vai se concretizar tanto pela aç~o decidida (e sempre
compreensiva) do governo federal, quanto pela sintonia entre
a açio
da empresa
e a política do governo estadual.
Na
divisão das esferas de influência coube a Docas a dragagem
do lodo negro que cercava a cidade , o aterro de um largo
trecho e a canalização
dos riachos
existentes
no
seu
território.
Por outro
lado, desde
1893 uma Comissão
Sanitária subordinada
ao governo
estadual era responsável
pelo combate
a epidemias,
desinfecções, vacinações,
enfim
pelo estado
sanitário da cidade.
Havia ainda uma Comissão
do Saneamento,
tambem estadual,
que tentou
disciplinar
o
traçado da rede de esgotos e ruas, o sistema de canais e
realizar outras
obras de engenharia sanitária, incluindo a
construç~o do Hospital
do Isolamento
e do edifício
da
Imigracão.
O próprio
"Código de Posturas" santista
é de
1897.
Assim a construção do porto
acarreta
profundas
mudanças no espa90 e na vida urbana local (3).
Mais: estas
mudanças assumem
um rftmo acelerado, em um pouco mais de
vinte anos em torno da virada do século a cidade afirma-se
como o segundo porto do pafs e vê surgir uma classe operária
que acabaria
imprimindo ao cotidiano e à tradiçao da cidade
sua presença no sentido forte.
f

A construção
do porto
diversos interesses.

e a

greve de

1889: desenham-se

os

Quando os trens da são Paulo Railway comecam
a
correr, na decada de setenta, as centenas de sacas de cafe~
exportadas pelo porto de Santos rapidamente transformam-se
em milhares
atingindo
uma movimentação
muito
além das
possiblidades
oferecidas
pelas preéarias
instalações
do
porto (4). As embarcações de alto mar ficavam a mais de cem
metros dos velhos trapiches,
ligadas a eles por -simples
pontes
de
madeira
onde transitavam
escravos
e outros
trabalhadores carregando
literalmente nas costas todas
as
/

I

..
mercadorias, inclusive
as milhares de sacas de café que por
ali eram
exportadas todos
os anos.
As vistas do porto do
Consulado ou do Bispo
na década
de oitenta
mostram
a
clá'ssica "floresta de mastros" dos veleiros, encostada junto
as pontes,
as praias
cheias
de mercadorias
e pequenas
embarcações de todos os formatos e tipos.
Depois de vtrias tentativas
frustradas por parte
de diferentes
empresas e do próprio governo provincial,
um
grupo de empresários
(incluindo
Candido Gaffré
e Eduardo
Guinle) vence
a concorrência aberta pelo governo imperial e
finalmente
inicia
a construção
do
porto
em
1888.
Imediatamente a empresa entrou
em litígio com os donos das
23 pontes
e trapiches
que
se encontravam
no
local
da
construção, defendidos pela Câmara Municipal.
Esta primeira
escaramuça inaugura
a disputa acima mencionada entre a Cia.
Docas e os exportadores
e importadores
de Santos.
Embora
nas
cláusulas
do contrato
de concessão
da Docas
n~o
constasse qualquer
disposiçao de monopolizar o embarque e
desembarque de mercadorias é exatamente isso que vai ocorrer
com a construção do cais.
Aos comerciantes interessava controlar um processo
de trabalho
do qual
dependia a conservação da carga e a
segurança do prdprio navio
(o que os comerciantes acabavam
conseguindo através
dos donos
de trapiche),
e ainda mais,
evitar que uma única
empresa
determinasse
as taxas
que
teriam que pagar (5).
A Docas foi firmemente apoiada pelo
governo central
que alegava
irregularidades
na arrecadação
dos
impostos
alfandeg~rios
sobre
as mercadorias
que
transitavam sobre
os antigos trapiches.
Estes foram caindo
um a um sob o avanço
da amurada
do cais.
Finalmente, em
1897, um decreto determinou
que
os trapiches
só seriam
utilizados quando
não houvesse
mais lugar no cais.
Após a
greve do mesmo ano,
os dois
últímos trapiches
viram suas
pontes serem demolidas (6).
A versão
da Companhia
Docas sobre a constituição
de sua força
de trabalho
repisa
as conhecidas
queixas
patronais do perí'odo quanto
a "falta
de mão
de obra".
Justificando o atraso na entrega do primeiro trecho de cais
a diretoria estende-se sobre as dificuldades que teve com os
trabalhadores
imigrantes:" ...os trabalhadores
ali chegados,
foram
trazidos
dos vapores
para
a terra
nas
nossas
embarcações, aceitaram nossos alojamentos e, quando chamados
ao servico,
nos declaravam
que não
queriam ficar, que não
eram escravos
e, sem que houvesse mais de constatar, nem de
faz&-los indenizar-nos
das despesas
com
eles
feitas
até
ali,seguiam para
o interior
ou conservavam-se
em serviços
menos penosos
(7)."
AleÍn dos
imigrantes (apenas em 1888,
entraram 92.086 no estado de Sao Paulo) outros'trabalhadores
vieram a engrossar o mercado de trabalho em formação
na
cidade de Santos.
Na decada
dos
oitenta
a cidade
foi
empolgada
pela
campanha
abolicionista.
Criou-se
uma
imprensa
comprometida
com
o movimento
(8), fizeram-se
com{cios e espet&culos, enquanto
nas reuniões clandestinas
organizavam-se
operações de resgate de escravos nas fazendas
4

de caf: ou simplesmente
dava-se
abrigo
aos escravos
fugitivos.
Uma lei municipal
aboliu
a escravatura
a
27/2/1886.
Santos tornou-se
"território
livre"
dos
abolicionistas.
Pensando sobre a constituição da força de trabalho
no porto,
seria diffcil
que este afluxo
de escravos
foragidos
não
a
tivesse
influenciado,
pelo
menos
conjunturalmente durante
aqueles
anos
(9).
Vejamos
um
depoimento
relativo ao destino dos foragidos chegados ao
"territ6rio livre" de Santos.
Os "quilombolas" do Jabaquara
(10) trabalhavam
na cidade
como carroceiros ou ensacadores
de cafe~
O proprio Quintino de Lacerda, chefe do quilombo,
recebeu como doação um trem de carrocas para trabalhar pela
manutençâ'o do Jabaquara.
No "quilombo"
de Vila Mathias
trabalhava-se no corte de madeira para
a construçao
e na
feitura de chap'us de palha.
Segundo F. M. dos Santos
"...todo o trabalho dos abolicionistas de Santos consistiu
em proteger
e receber
os refugiados
(...) dando-lhes
colocaç30 nas casas comerciais, nas empresas de tr&nsito, no
porto, nos s{tios ou remetendo-os
para fora em navios
(11 )."
Se haviam tantos recém-chegados porque a "falta de
mão de obra" para a construção
e para a movimentação
do
porto?
As péssimas condições sanitárias da cidade podem
ser apontadas
como uma das razões. As proprias condições do
trabalho no porto seriam uma outra.
Com o revolvimento do
lodo pelas
obras do
cais no antigo porto do Bispo
espalha-se a epidemia de febre amarela,
que ceifou pelo
menos 750 vidas em 1889.
Todos os que puderam deixaram a
cidade
(12).
A indiferença
do governo
imperial
pela
situacao da cidade republicana durante os meses da epidemia
foi um dos fatores
apontados
para a radicalização
da
campanha na cidade (13).
Isto leva a crer que a greve de
1889 ocorre
em um momento favorável
no que diz respeito a
pressao
da
oferta
de
trabalho.
Esta constataç~o
~
importante porque
durante
aqueles
anos este é o ·único
momento em que isto ocorre,
tanto
que os trabalhadores
conseguem fazer vencer a sua reivindicaç~o.
E atingem o
melhor salário conseguido durante todo o per(odo em estudo.
As informações
que se conservaram sobre a greve
s âo poucas.
Parece
que em novembro [lOUVe
uma
g r ev e
de
carregadores (14), porém s6 em dezembro
é que ocorre um
conflito bastante
violento no porto.
De são Paulo
são
enviados 40 praças para "conter os revoltosos grevistas que
n~o sÓ não trabalhavam
como tenazmente
se opunham
a que
companheiros seus não solidários voltassem aos labores".
Os
trabalhadores
teriam
atirado
dois ao mar e ferido
um
terceiro, avariando
diversas peças do navio S~têmbria (15).
Os Étnimos s6 teriam
se acalmado
e os operários voltado ao
trabalho,
com
a intervenp~o
dos c8nsules
português
e
espanhol, o que sugere a importancia do contingente operário
destas nacionalidades no porto (16). Não se sabe exatamente
de que ordem foi o aumento
conseguido, mas deve ter sido
substancial uma vez que em 1892
um trabalhador sem of{cio
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recebia 6$000, enquanto que em 1886 este sal~rio ia de 1$600
a 2$000.
Em 1908, ele volta a ser algo em torno de 3$000 a
4$000 (17).
Os carregadores
do porto dirigem sua greve co~tra
a Associação
Comercial, onde reúnem-se seus patrões.
E bom
lembrar que
a Cia.
Docas neste primeiro momento só emprega
trabalhadores na construcão
do porto.
Os patrões
dos
~
~
'
,
carregadores entao
sao as casas exportadoras de cafe muitas
vezes donas
elas mesmas
de trapiches
na área
do porto ou
donos de trapiches que
servem a estas casas.
A falta de
canais para
a negociação,
os grevistas
apresentam
suas
reivindicacoes
ao delegado que funciona como uma espécie de
"mediador" do conflito.
Os cônsules tambdm aparecem nesta
mesma funçgo.
A intervenç~o
de figuras
e organizaç5es
apresentadas como
"externas" ao conflito, mas na realidade
bastante interessadas
em seu desfecho, ser~
uma constante
nas greves portuárias do per{odo.
No caso
da greve
de 1889,
temos uma
exceçao ao
padrão que será' estabelecido nas greves seguintes: uma greve
r~pida (em torno de 6 dias de duração), restrita a uma rtnica
categoria de trabalhadores,
com final vitorioso.
A vitória
pode ser atribuida, em boa parte,
à escolha de um momento
bastante favorav~l
a paralizaç~o:
a epidemia,
as obras do
porto, parte
da safra
de café
ainda no porto esperando o
embarque, varios
fatores empurravam
os salários para cima.
Sob outros
aspectos assemelha-se
as demais.
Repressão
e
conciliação,
j~ nesta primeira
greve, aparecem combinadas .
.Todos os meios são válidos, da violência à cooptação, e as
autoridades - sejam os senhores da Associação Comercial ou a
diretoria
da
Companhia
Docas,
sejam
as
autoridades
governamentais
ou policiais - sgo bastante pragmáticas, n~o
hesitando em utilizar qualquer
instrumento a seu alcance,
desde que os operários sejam contidos.
A situacao estratégica de Santos, especialmente no
caso dos transportes, colocou estes trabalhadores
em posição
/
amblgua, mostrando
ser ao mesmo tempo
sua fraqueza
e sua
força.
Se as pilhas de café comecassem
a acumular-se ao
longo do cais ou nos armazéns da "Inglesa", toda a economia
cafeeira era
afetada,
motivo
suficientemente
forte
para
justificar qualquer medida.
Somente com a construção de uma
organização muito
forte, os trabalhadores
dos transportes
poderiam
revert.er
esta
situação
a seu
favor.
As
dificuldades para
tanto ser~o
inúmeras. A greve
de
1891
mostrará algumas delas.
N

A greve generalizada
no porto.

de 1891: criando

um exército

de reserva

A greve
eclodiu
no
mês
de
malO
entre
os
carregadores do porto (pranchas).
Atingiu os estivadores,
os trabalhadores
da ferrovia,
do matadouro,
do cemit~rio,
das obras
do cais
(Cia. Docas),
das pedreiras,
da .obras
particulares levando a paralização da Alf~ndega e da Mesa de
Rendas, do com~rcio, bancos
e armazéns
da ferrovia.
O

n6mero de grevistas chegou
a elevar-se
a quatro mil (17).
Represenantes
da Associação Comercial, autoridades locais e
diretores da ferrovia telegrafam ao governador e ao chefe de
polícia do estado, irritando-se
com a chegada deste Último
sem os esperados reforcos
policiais.
O .QprI;:.ª.:b.Q_pab!Jj:._ª-t-ª_
descreve assim a agitação:
"...trabalhadores das pedreiras, da empresa
do cais,
incorporados,
caminham
em direcão
a
cidade, forcando os que se encontravam ocupados em
obras de constru9~o e pedreiras a acompanh~-los.
O número
chega a seiscentos homens,
armados
de
paus, revolveres, etc. (... )um grupo se dirigiu as
obras do cais, armado,
tendo a frente bandeiras
brancas
e
vermelhas.
Dirigiu-se
tamb~m
ao
escritbrio do org~o de governo,
onde
estava
o
chefe de polícia e a{ declarou categoricamente
que
não fazia
desordens, não
permitindo por~m que os
demais trabalhassem
(18)".
Nesta altura fura-greves, polícia, Forca P~blica e
navios da Marinha foram
mobilizados.
O tenent~ da Marinha
Jose
Augusto
Vinhaes,
veio
a Santos
para
servir
como
mediador,
seu prestígio de deputado e, sobretudo, de chefe
do Partido
Operário
tão
afamado
(19)" garantiu-Ihe,
de
inicio, a confiança das
autoridades.
Responsabilizando-se
pela
calma
dos
operários
conseguiu
que
a policia
se
retirasse da área da greve.
Como nenhum
acordo
com
os
empregadores
foi
alcançado,
ele
apoiou
a posiçio
dos
grevistas inclusive colaborando financeiramente
com um fundo
de greve
que ajudou
a criar naquele momento.
Uma comiss~o
da Associa9~0
Comercial
dirigiu-se
ao chefe
da policia
conseguindo a retirada de Vinhaes da cidade.
Foi alegado
como pretexto
o incidente
havido entre
ele e Quintino de
Lacerda, que estava trazendo ex-escravos para substituir os
grevistas (20).
Poucos dias
depois, segundo
o .ç-º-.f:.:r..~..:b..9.

fªlJ.J.j"'~Ht..ª..n.9 :
.a greve
terminou,
houve
apenas
um ou
outro fatozinho
sem importância, como a tentativa
de impedimento
de trabalho
alheio por
parte
de
alguns
grevistas,
encontrando
pela
frente
a
policia,
que
soube
manter
o direito
dos
que
queriam trabalhar.
Como ~natural
(sic), a coisa
não se faz sem algumas
prisões
e sem algumas
rifladas (21).
Aqui começamos
a sentir o p~so do que seria daqui
para diante
o principal
entrave à organização operária no
perfodo, especialmente
entre os trabalhadores
do porto: o
excesso de oferta de força de trabalho no mercado.
O papel
dos "libertos"
do "her6i" abolicionista Quin'tino de Lacerda
lança mais
uma evidência à sugestão anterior a respeito das
consequencias
que
o afluxo
de ex-escravos
traria
ao
"território livre"
de Santos,
num momento
em que
o café",
cada
vez
mais
rápido,
fluia
por
suas
artérias,
diversificando
os negócios
locais,
ativando
a expansão
urbana.
O pessoal utilizado para "furar" a greve trabalhava
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nas pedreiras
do Jabaquara, fornecedora das obras do porto.
A pesquisa
encontrou
diferentes
menções
ao Jabaquara:
durante a década de oitenta ele aparece como
um refGgio
abolicionista,
chefiado
por Quintino
de Lacerda,
em 1891
surgem as referências ~s
pedreiras
do Jabaquara
e, por
último, em 1908, a Docas mantinha algumas "fazendas" (este ~
o termo
utilizado pela
imprensa) como Itutinga, Jabaquara,
Pilares
nas
quais
funcionava
parte
dos trabalhos
da
Companhia: gera~ão
de energia, pedreiras, extração de areia
~
~
doce para
a construçao,
etc...
Entre outras funçoes, este
pessoal passou a ser utilizado para furar as greves contra a
Docas.
As condições de trabalho af eram ainda mais dificeis
que no proprio porto: salários baixos e irregulares, sistema
de vale
e armazé"m, etc. tornando estes trabalhadores muito
vulnerá'veis: em 1905 e 1908 eles foram forçados a substituir
seus colegas
do porto.
Tudo
indica que
este "esquema de
emergência" ainda estava em montagem em 1891, num momento em
que
o destino
dos
"egressos"
da escravidão
estava
em
processo de definição.
Em 1891,
as epidemias
continuavam (em 1892 elas
chegaram a dizimar 10% da populaçio
da cidade!)
e se n~o
fosse por
estes "libertos"
de Quintino
seria
imposs{vel
sentir qualquer
pressão ao nível do mercado de trabalho, o
que vai
ocorrer nas
greves seguintes.
O problema 6 que os
exportadores, organizados
na Associaqão Comercial, passam a
levar em conta a situaç~o estrat~gica
que potencializa
o
poder
de
barganha
de seus
trabalhadores.
Apesar
de
perdurarem, em parte, as circunst~ncias
que
empurram
os
salários para
cima, eles não estão dispostos a ceder.
Como
declaram ao tenente
Vinhaes,
durante
a mediaç~o,
estão
convencidos de que foi
sua relativa
transigência na greve
anterior que
encorajou os trabalhadores
lancarem
mão
do
mesmo recurso.
Além disso, epis6dios como o que foi chamado
pelos comerciantes
de" invasão"
da Bolsa
de Café
pelos
"trabalhadores sublevados" torna-os ainda menos inclinados a
conceder o que quer que seja
no terreno do confronto (22).
Qualquer v i t.o'r La ai poderia
estimular a or-gan.i.z aç áo em um
setor tão vital.
Nesta
primeira
grande
greve
do
perlodo
a
utilizacao ideol6gica
do abolicionismo
~ fundamental
para
promover aquilo
que os jornais portuários tao enfaticamente
denunciam como
a "divisão
dos trabalhadores
por raça".
A
escravidão, Ln st i.t.u
i.ç'ão
muito
recente. e mui to ocultada,
fornece os "efetivos" para "furar" a greve assim como um rol
e muita
justificativa ao
"ex-heró'i" abolicionista Quintino
de Lacerda.
Os exportadores alcançam êxito em apresentar o
conflito grevistas/fura-gr~ves
como "preconceito de raça" de
trabalhadores
imigrantes
a uma
populaçgo
com
experi~ncia
recente na
luta abolicionista.
A manobra contribui
para
justificar o isolamento e a repressão dos grevistas.
A greve
de 1891
~ bastante
utilizada na disputa
pelo controle
do processo de embarque e desembarque.do
café
entre os exportadores e a Docas.
No decorrer destas greves
p.j=..ªx.i..Q..
Q.~._.s..ªn.t...Q.9.
e
]:§:t.ªgQ
Q..S. ) $.ª"9_
_..
_p..ª_1J..b..9 não
poupam
ti'

º

º_
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lnslnuaçoes
sobre
sonegaçao
de
impostos
aduaneiros
nas
mercadorias
que trafegam nos velhos pont5es
e trapiches.
Logo após
a greve,
a Docas ganha prioridade na manipulação
das mercadorias
provenientes ou destinadas ao , exterior (o
grosso das que trafegam
no porto de Santos).
E importante
notar então
que
a partir
daqui
a Cia.
Docas
passa
a
controlar diretamente
algumas
turmas
de carregadores
do
porto.
A Cia.
Docas
tamb~m
aproveita
a ocasião
para
apresentar
o fim
de suas
obras
como
a única
solução
duradoura
para
o
caos
reinante
no porto
de Santos.
Consegue assim junto ao governo federal a triplicação de seu
capital e envia agentes a diversos estados em b~sca de novos
trabalhadores para as suas obras (23). No entanto, este seu
"problema de mão-de-obra"
SÓ será resolvido quando o fim das
epidemias (que diminuem drasticamente com a generalizaçgo da
cfgua encanada),
no inicio
do seculo XX, permitir a fixacã'o
de um número maior de imigrantes.
.
Seria
difícil superestimar
o papel
da greve de
1891 para
um movimento
operário
em constituição.
É a
primeira a mobilizar a soliedariedade
das outras categorias,
como a dos
estivadores,
por
exemplo,
que
declaram
aos
empregadores apenas
reivindicar que
seja concedido aumento
aos carregadores.
A lista das
categorias que aderem
ao
movimento
inclui
todas
as
concentrações
operárias
importantes da cidade, marcando época como a primeira greve
generalizada ao nivel local.
A associacao mutualista "União
Operária", dos trabalhadores
da construç~o civil,
abre as
portas de sua sede para reuniões dos trabalhadores
do porto
e oferece
alguns de seus mais
"respeitáveis" mestres para
servirem de mediadores do conflito.
Com
a chegada
de
Vinhaes, este
integra-se e passa a chefiar a comissão.
O
esvaziamento da parede não se deu senão ap6s o recurso a uma
repressão
desprop~rcional
ao
movimento
(Ver
quadro
"R epressao.
'" ")
Est e pa d.....
tV
rao d e repressao
repe t·lr-se-a'" nas
demais greves
do per{odo
e, sem dúvida, será outro entrave
importante ao movimento operá'rio.
Outro aspecto
interessante de se observar
é o
proprio
desnrolar
dos
choques,
comfcios,
incidentes,
manifestaç~es.
Ainda estamos
no período
de aurora
das
greves em que não havia, por assim dizer, uma "coreografia"
composta de antemão para
estas
manifestapões
(24).
As
passeatas,
p i.qu et es
(ainda
nã'o
tinham
estes
nomes) ,
incidentes ou manifestaybes
que
ocorrem
durante
a greve
confundem-se entre
si e nos seus
passos
vâ'o construindo
futuros itinerários, ao mesmo tempo em que marcam o cará'cter
de cada
movimento.
Mesmo
as concentrações
(e até
as
negocia~~es) n~o
parecem ocorrer
em momentos definidos por
uma "estratégia"
particular.
A cobertura da' greve de 1891
feita p or O __
E.§..t._ª_Qº._.q~_._S_ªº_ ...r..ª.lJJ,.º é rica nestes reIatos:
" ...os empregados
da Cia.
Industrial unidos
aos
grevistas
da
ve'spera
formando
magotes
compactos cruzavam
as ruas
da cidade
conduzindo
bandeiras vermelhas içadas no tope de altos bambus
e soltando
exclamações, ao passo que
impediam o

serviço
dos
camaradas
de
todas
as obras
e
pedreiras,
mesmo
as de propriedade
particular
(... ) os camaradas assim coagidos incorporavam-se
a grande massa dos proletários sublevados (25)."
A experiência
ganha
pelo
movimento
operário
durante a greve de 1891 foi inestimável, embora seja dif{cil
desvendar a forma pela qual ela ~ incorporada.
Sua derrota
tamb~m n~o ~ indiferente: na pr~xima batalha os carregadores
reivindicam
6$000
como
diária.
Será
que
esta
diária,
conseguida em 1889, fora
baixada?
Ap6s 1891 nenhuma greve
no porto
será detonada a menos que circunstâncias
especiais
indignem o suficiente o conjunto dos operários.
E isto só
volta a ocorrer em 1897.
A greve de 1897: confrontando

a eia. Docas.

o estopim do movimento foi um acidente de trabalho
que se deu no vapor Sallinas,
durante o trabalho noturno.
Uma das
escotilhas do navio cede e um fardo de mais de uma
tonelada despenca,
juntamente com
14 estivadores,
para
o
porão do navio.
Em consequência,
doze estivadores
ficam
gravemente feridos
e um morre.
Os estivadores
iniciam a
greve
na
manhã
seguinte,
com
a adesão
imediata
dos
carregadores
(pranchas).
A greve não tarda a atingir todo o
porto, incluindo
trabalhadores em trapiches e ferroviários
da "Inglêsa".
Os
estivadores reivindicam
20$000 por cada
mil sacas
embarcadas e garantias de segurança no trabalho.
Os trabalhadores
de pranchas pedem
aumento e um extra pelo
trabalho noturno: 6$000 das 6 da manha as 5 da tarde e 7$000
das 6 da tarde as 5 da manhã.
Durante as negociações, como
proposta conciliatória
aceitam apenas
a diária
de
6$000
(que, como
já mencionei,
era o salc1rio em
1889).
Já os
trabalhadores
em trapiches pedem
2$000 por dia, no que sao
atendidos,
mas
permanecem
parados
mais
alguns
dias
em
soliedariedade
aos
demais grevistas.
A greve
~ derrotada,
apbs 15 dias de luta, pela
total intransigência
da Docas,
amparada por
macic;a repressão
(Ver quadro "Repressão").
A
violência aberta
(tiros, pancadaria,
prisões nos navios de
guerra, deporta~ões,
etc. )com que as autoridades coagem os
grevistas ao trabalho ironicamente
é chamada,
no
estilo
liberal do tempo, de "manutenção da liberdade de trabalho".
Desta vez o movimento ficou restrito ao porto, não
se observando
as cenas
e conflitos
de rua
da parede
anterior.
Os
grevistas
ganharam
a simpatia
da opinião
pública evitando
responder com violência
as provocações.
Mesmo assim,
houveram
choques em locais que a experiência
já apontava
como dif(ceis
de paralizar:
as pedreiras
do
Jabaquara e o armazém
n. 5 da Docas (26). Para substituir
os estivadores,
as companhias
de vapores
"colaboraram"
obrigando as proprias tripulações
dos navios
a fazer
o
serviço.
A Docas
enviou
chefes
e auxiliares
para
o
trabalho, tentando
salvar ao menos um
fluxo
m{nimo
para
"manter as aparências".
Os preju{zos no entanto não foram
poucos, como tanto se queixaram os exportadores.

N~o faltaram os "mediadores": o delegado aconselha
os grevistas
a constituir
um
advogado
(que alguns
dias
depois confessa
estarem "terminadas as suas funçbes" dada a
intransigéncia
da Docas), a Associaç~o
Comercial
oferece
seus "bons
serviços" às
"partes envolvidas" no conflito, o
vice-cônsul português
aconselha os
"súditos"
lusitanos
a
voltarem ao trabalho.
05 trabalhadores não conseguem nada
apesar de todos os esforços.
É que a Docas tambêm aprendera
algo em
1891.
Quando estoura
o movimento,
um de seus
diretores dirige-se
a Associaçào
Comercial, e em conjunto
com
esta,
envia
telegramas
as autoridades
estaduais
e
federais pedindo
tropas e um vaso
de guerra,
no
que
~
atendida rapidamente.
Quando
a greve
persiste, mesmo sob
tal pressão,
a Companhia
(sem a menor intenc;ão de fazer
qualquer concessão
aos grevistas)e
as casas
exportadoras
passam a tirar proveito
do movimento
na sua disputa pelo
controle dos servicos portuários.
É interessante
observar os vi~ses da imprensa na
cobertura destes
movimentos.
Exportadores e Docas tem seus
proprios defensores na imprensa local, paulistana e cari06a.
A voz
mais
abafada
e distorcida
é justamente
a dos
grevistas.
Os jornais
operários, sua. tribuna natural, são
irregulares, sem fôlego para cobrir os confrontos (27). No
caso da greve de
1897, a Docas utiliza
a sua
imprensa
( P..i.ªJ;j~º q.ª M.ªu.hª , santis ta ;J..9.n.1.ªJ
Qº. __.º.9mm.§..J;ç:i".9., carioca; Q
E."?.:t. ..ª_Q.9_ _.__d.El
$._ª-º_._ ..__.._._.p..ª.1d.+.9. ,
pau 1istano)
para
a 1arde ar
irregularidades
na
cobrança de impostos aduaneiros sobre as
mercadorias que trafegavam pelos trapiches alfandegados.
Os
exportadores
(def endidos
pela T;r.:i,,):;nJ.,uª,
de Santos), por sua
vez, no pico do movimento, enviam
um telegrama ao governo
federal sugerindo
como "medida de emergência" a retirada da
preferência dada
ao cais
para o comércio de exportação e
importação.
Em suma,
a volta
"de emergência
ao uso dos
velhos trapiches.
A Docas
vence mais
esta
"batalha"
contra
seus
ri va i.s , fazendo
deles seus
fregueses: ap6s a greve de 1897
acabam-se os trapiches alfandegados.
Todo o alfandegamento
passa a ser processado
no cais.
Para os velhos trapiches,
logo depois
demolidos, restou
apenas o pequeno comércio de
cabotagem.
Quanto aos trabalhadores,
apó's esta greve,
a
Docas insistir~
na intransig~ncia
como t~tica
durante
as
lutas operá'rias.
Em 1908, chega a "não admitir" que há uma
, so•• e, b em suce d 1d a
E st a "t't'"
greve no por t o.
a aca
porem
graças à mão forte
que lhe dá o Estado, garantindo
seus
privilégios inclusive através do uso do cruzador Tymbira, de
praças de infantaria e de cavalaria.
O conflito,
por outro
lado, por
causa mesmo
do
poderio desmesurado
da grande empresa (capaz' de mobilizar
vasos de guerra!) e de sua violência
repressiva
voltada
contra
simples
trabalhadores
que
fazem
reivindicações
consideradas
justas
pela
população
da cidade,
acaba
aparecendo como o eterno confronto entre os "poderosos" e os
"humilhados e ofendidos".
As greves
de 1897, 1905 e 1908
atrairão inequivocamente
a simpatia
popular.
A arrogância
I

í

da Companhia Docas e suas evi.d
errt.e s intencões de monopolizar
todo e
qualquer
serviço
portuário
~cabam
tamb~m
por
facilitar os la90s entre os diversos trabalhadores do porto
que participam
de diferentes
processos de trabalho, fazem
diferentes
hor~rios,
ganham
diferentes
salários.
Esta
disposi9ão de ultrapassar a pulverização caracterfstica do
trabalho portuário
teria, no entanto, que transcender
os
momentos de greve.
As dificuldades
em criar
canais
de
negociaçao,
de coordenar
a açaõ dos diferentes
grupos
ocupacionais, tudo parece apontar
a estes trabalhadores,
apos a derrota da greve de 1897, que seria diffcil levar
mais longe ~uas lutas sem a criaçgo
de uma organização
operária.
E isto que acabará
por ocorrer
no inÍcio do
século, já em um outro momento pol:(tico.
1905: greve
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organizacao

, .

operarla.

Durante
os anos noventa,
os médicos
Silvério
Fontes
e
Sóter
de
Araujo
e
seu
ex-companheiro
abolicionista, o professor Carlos
de Escobar fazem algumas
tentativas pioneiras
de propaganda
socialista
chegando
a
fundar em Santos um Centro
Socialista,
com uma pequena
biblioteca, palestras para seus frequentadores e a edição do
jornal A._..QLl..~..s,t.ªº_
...
_.s..9_ç ..i_ªJ..
Nos primeiros anos da Re púb Li.c
a, a
distinção politica
importante para o jornal ainda era a que
havia entre
"socialista" e "jacobino".
O Centro
durou
apenas dois anos (1895-96),
mas chegou a fazer contato com
socialistas do Rio, sgo Paulo e exterior.
Teve menos ~xito
com os operários da própria cidade.
As propostas de um
moderadíssimo
"evolucionismo
socialista"
e
as
longas
exposições
doutrin~rias
em linguagem
bacharelesca
não
deixaram rastros
no nascente
movimento oper~rio
santista.
Por outro
lado, nestes
anos difíceis,
socialistas
e
anarquistas reuniam-se
para comemorar
o primeiro
de maio.
Em 1898,
um comício
com este fim foi realizado em Santos .
Será que os trabalhadores
do porto
interessaram-se' por
apreender aquela linguagem pol{tica ? E de que maneira? Ser~
que ela era nova para eles?
Até que ponto viram nela uma
chance para suas dif{ceis lutas (28)?
N~o ha respostas
para tais questões.
Mas no
início do século XX, a maré de agitação urbana que sacode o
Rio de Janeiro, ligada as obras do porto e ao saneamento da
cidade, com certeza aponta um outro veio
de rebeldia' a
influenciar as lutas dos trabalhadores do porto: E um veio
de rebeldia
prático. É preciso lembrar que e em 1903 que se
funda a "Uniao dos Operários Estivadores" do Rio (29).
Ao
mesmo tempo,
circulavam já vários jornais operários em Sãó
Paulo e no Rio.
Santos, com certeza, ngo ficaria alheia por
muito tempo
a estas lutas. Em 1904, a construção civil ~ o
primeiro grupo a criar na cidade
uma associação
sindical
própria, a Sociedade Primeiro
de Maio, que j~ surgir~ corno
terreno fé'rtil à difusão do anarco-sindicalismo.
Como esta
associacão.
nasce
organizando
em
princ:(pio trabalhadores
com "~fício",
os trabalhadores
do
12.

"

porto fundam,
no mesmo
ano, urna organizaq;o que se prop~e
agrupar todos
os trabalhadores
de Santos, sem distinc~o de
raça, ofício
ou nacionalidade.
Esta preucupação ao'mesmo
tempo universalista e local, característica de um porto como
Santos,
exprimia-se
no nome
da associayão:
Sociedade
Internacional União
dos Operarios.
Seu objetivo era lutar
para romper
o monop6lio
patronal da fixação dos preyos da
força de trabalho e do nÚmero
de horas da jornada.
Para
isso terá
de enfrentar
uma série de fatores desagregadores
(a concorrência entre os trabalhadores, muitas vezes cruzada
a desavenças
entre as nacionalidades, a combinaçao
entre
despotismo e relações de patronagem e clientela nas relações
de trabalho)
todos potencializados pelo sistema de trabalho
ocasional caracterfstico
dos portos
(30).
Logo depois de
formada, a Internacional reunia milhares de trabalhadores.
Seu primeiro
grande teste sera a greve de 1905, que chega a
cruzar as fronteiras locais.
Tudo começou
com um incidente
entre o mestreestivador Porfirio Amazonas que recusava-se a pagar aos seus
trabalhadores no mesmo nivel que os demais. Estes, em troca
paralizaram o servico.
A Companhia
Docas, então,
enviou
três de suas turmas
sucessivamente para
"furar" a pequena
greve", e cada uma delas negou-se
a fazê-Io.
A Docas
demitiu então estes 90 trabalhadores por "insubordinaç:ão".
Todos os estivadores entraram em greve. A Internacional ci o
alvo mais visado pela repressão: sua sede é invadida, quase
todos os seus diretores
são presos.
Não tarda o couraçado
Tamandaréa
aportar em Santos, efetivos
descem a serra de
trem, e passam a .., "garantir a liberdade de trabalho" com
muita energia.
Desta vez os cônsules italiano, português e
w
espanhol protestam
contra a coaçao
ao trabalho
de seus
compatriotas
e conseguem
retirar
alguns
dos porões
do
Tamandaré'.
Um a um os outros
grupos
de trabalhadores
de
Santos aderem
a parede,
que recebe
a soliedariedade
de
certas categorias em Sao Paulo (os gráficos param)
e no Rio
(aderem trabalhadores
do porto, da Mar{tima, do deposito de
gás, foguistas e carpinteiros).
O pequeno com~rcio santista
fecha
suas portas
e mesmo
os serviços
pQblicos
ficam
paralizados, pa~a horror do p..ií:r.;:i, ..Q ...
$_ª.p.:t&!2. que acusa seus
adversários pollticos
no governo
local de "grevistas" pela
sua "falta de energia"
que chegou
ao auge, na visão
do
jornal ultra-conservador,
quando representantes
da C~mara
Municipal entraram
em acordo
com o Borges,
presidente "de
emergência
da
Internacional,
para que fosse
feito o
transporte da carne jà abatida, do Matadouro para a cidade.
O incidente
da carne tambem é visto com horror
pelos militantes
da Sociedade Primeiro de Maio.
"Urnapá: de
cal sobre o cad~ver
moral do operariado de Santos"
na
imagem expressiva
de um militante (31).
Numa
greve t~o
duramente reprimida,
em que concessão nenhuma
é feita aos
operários, não havia como transigir.
Além do mais, aí já se
mostra
uma
diferenç:a "de
métodos"
entre
os anarcosindicalistas da Primeiro de Maio e seus companheiros
da

º.ê.....
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Internacional: o caso da carne implicava
em concess~es ao
Estado,
s{mbolo
~ltimo
da
autoridade,
na
visão
dos
primeiros.
E'muito
difícil discutir
a visão
politica da
Internacional, uma vez que bem pouco material escrito por
seus militantes
conservou-se (32).
Para
ser analisada,
restou sua aç~o sempre presente, atravessada aos problemas
dos trabalhadores
do porto,
avessa
a
justificativas
doutrinàrias (33).
Em suma, trata-se
de uma organização
"trabalhista", no sentido em que Bóris Fausto usou o termo.
A greve termina ap6s 8 dias de confronto (34) com
um acordo:
o renitente
mestre Porffrio
Amazonas
readmite
seus 30 trabalhadores com o mesmo sal~rio que os demais. A
Associação Comercial,
num esforço
para por fim a parede,
compromete-se a colocar os 90 demitidos pela Docas.
Quanto
a grande
empresa, na sua habitual intransigência, limita-se
a classificar
de
"intromissão nos assuntos da empresa" as
três reivindicacoes
que lhe fazem os operários: readmissao
dos 90 carregadores demitidos,
equiparaçio
a di~ria
dos
demais carregadores do porto (note-se que os carregadores da
Docas ngo ganhavam $80 por saca embarcada como os demais,
recebiam
5$000 por dia, de acordo
com as tabelas
da
companhia
para
esta função)
e direito
da Sociedade
Internacional nomear
o cobrador
da Sociedade
Beneficiente
Docas de Santos.
De fato, os trabalhadores
querem mesmo
interferir nas decis3es do mundo hostil do trabalho.
Sendo
duro trabalhar
numa "Bastilha" como a Docas, sob o mando de
feitores que descrevem como
"facinorosos", não admitem ser
colocados
contra
seus companheiros
de trabalho,
querem
equiparaçâo de salários e algum tipo de controle sobre uma
sociedade
previdenci~ria
pertencente
~ Companhia,
mas
afinal financiada
por eles trabalhadores
e destinada
a
atendé-Ios.
Apesar
do
resultado
parcial
da
greve
(os
trabalhadores consideraram-na
derrotada j~ que sua luta era
contra a Docas), ficam bem claras no seu desenrolar
as
marcas
da
experiencia
dos movimentos
anteriores' e da
fundação das associações operárias.
A soliedariedade parece
mais articulada,
seja dentro
do trabalho,
seja entre os
trabalhadores de diferentes ocupações e até outras cidades,
no que o movimento
é pioneiro.
No ano seguinte,
seria
realizado o Primeiro Congresso Operário (na contagem anarcosindicalista) que lançaria a luta pelas 8 horas de trabalho,
que tamb6m
estava sendo livrada naquele
momento em outros
paises (35).
~
de
Nenhuma
operaçao
espeCl'f' lca d o
processo
trabalho passa às mãos da Docas,
durante a greve de 1905,
mas ela torna claros certos atritos da situação criada pela
convivência entre diferentes
patrões,
diferentes
regras,
diferentes salários
no espaço do porto.
A Docas não admite
que um navio atracado no seu "cais" deixe de ser servido por
recusa
dos
trabalhadores,
mesmo
que
estes
estejam
subordinados a outrem.
Envia os "seus" carregadores' de café
para substituí-Ios.
A Companhia Docas lida com outra noçio
de "eficiência".
Ela n~o está
interessada
nos acordos
I~

~

informais entre
as companhias
de navegaçao
(armadores)
e
mestres-estivadores
e/ou
entre
estes
ultimos
e
seus
trabalhadores.
Ela também
recusa-se a funcionar em termos
do preço
"corrente"
ou
"costumeiro"
da
saca
de café
embarcada na faixa do porto, já que um dos seus objetivos é
"quebrar" este esquema (36).
A Companhia insiste em pagar os
seus operários
por tempo
de trabalho
e exige
submiss~o à
"disciplina" da empresa.
Assim, com a chegada
da grande
companhia; os trabalhadores
do porto s~o submetidos a todo
um outro
regime de trabalho que envolve o cumprimento de um
horario
rlgido
(10 horas)
e de um ritmo
de trabalho
determinado.
A "disciplina" da empresa será: gradativamente
integrada
ao
processo
de
trabalho
através
de
sua
incorporacao as instalacões, máquinas e muralhas.
Mas .i st.o
s6 se dá ao longo do 'tempo.
Em 1905,
esta "disciplina"
aparece como
uma politica
cotidiana da empresa que submete
pela forma de organizar o processo de trabalho (37).
1908: a Cia. Docas controla

o carregamento

de caf~,

A Docas
n~o espera
outra greve para estender seu
controle sobre
outro grupo
de trabalhadores
do porto.
Em
I'
junho de 1908, ela
simplesmente coloca
um
anuncio
em Q
Eê..t..
ªª.Q ª~
$..ª9._.f..ªt,;I,l.Q (38):
"A Cia. Docas de Santos resolveu
executar com seu pessoal a partir de 1 de julho (_ .. ) todo o
servico de capatazia do café, t~o exatamente como o faz com
outros gêneros
de exportação (... ) para regularizar os seus
serviços no cais, sujeitando-os
a mesma disciplina (... )."
Vale a pena reconstituir o trajeto do cafl chegado a Santos
para compreender
a mudança
efetuada pela Docas (ver quadro
"Trajeto do Café", em anexo).
O café
chegava via
"Inglêsa" e era transportado
aos armazéns
das casas exportadoras
(eventualmente, poderia
ser carregado
diretamente para
os armazéns
da Docas ou da
propria "Inglêsa").
Neste percurso trabalhavam carroceiros
e "ternos"
(grupos)
de
carregadores
de
caf é, . ambos
submetidos
aos
empresàrios
de
carropas
(e
portanto,
indiretamente 'às casas exportadoras).
Nos armazéns, o café
era "preparado",
misturado e ensacado
de acordo
com os
diversos tipos.
Os trabalhadores
de armazéns (ou trapiches)
eram
também
direta
ou
indiretamente
(no
caso
dos
trabalhadores
dos
antigos
trapiches,
por
exemplo)
controlados pelos
exportadores de café.
De lá, as sacas de
café' eram
carregadas para
o cais
(carroças e
"ternos" de
carregadores, outra vez) onde eram carregadas para bordo por
carregadores
caminhando
sobre
pranchas
ou,
as vezes,
preparavam-se
"lingadas"
(pilhas de sacas café amarradas) a
serem içadas por guindastes.
Este trabalho de "pranchas" ou
"capatazia" era
efetuado pelos
mesmos "ternos"
(grupos de
trinta homens, no caso) de carregadores que trabalhavam para
os empresários
de carroças
(e que,
portanto, estavam
sob
controle indireto
dos exportadores).
Chegadas ao navio, as
sacas de café eram "estivadas" (acondicionadas nos porbes do
navio) por
mestres-estivadores
que
contratavam o trabalho
1-5'

com as companhias
de navegação
(armadores)
ou com as
proprlas casas
exportadoras, recrutando
os seus "ternos de
estivadores" (neste caso, geralmente os "ternos" possuiam de
12 a 15 homens).
A operacão
agora visada
pela Docas
era a
"capatazia do caf~" ou "servico de pranchas".
Como já foi
mencionado antes,
ao conseguir
a prioridade na manipulação
das mercadorias
provenientes ou destinadas ao exterior em
1891, a Docas j~ passa a ~onstituir um corpo de carregadores
sob o seu controle,
empregado
de in{cio com as outras
mercadorias,
quando
a exportação
de café dominava
o
movimento
do porto naqueles
anos.
Ap6s
ampliar
suas
instalações
e ganhar
experiência
com o carregamento
e
descarregamento de outras me rcadorí as a Docas quer estender
este corpo de carregadores
de forma
a controlar
todo
o
carregamento de café dentro
de seus portões.
O anúncio
especifica o sal~rio oferecido
ao carregadores
de café:
5$000 por dia, com a tarefa minima de 83 sacas de café
carregadas.
Esta era a di~ria dos carregadores da Docas: na
pràtica $060
por saca, menos que os $080
que os demais
trabalhadores ganhavam
at~ ali.
Como se vê, trata-se de
"uniformizar" tambem os salá:rios.
O lacónico anúncio nos jornais do Rio, Sao Paulo e
Santos não veio desacompanhado:
o cruzador An.Çl~ª_q.ª com 100
fuzileiros navais
e um trem com 225 praças
de cavalaria
chegam tambem
a Santos para "proteger
as propriedades
da
Cia. Docas"
durante
a mudança
do regime
de trabalho.
Entretanto, ao contr~rio dos "boatos" e expectativas da Cia.
Docas,
das .J casas exportadoras
e dos propriet~rios
de
carroças, nao houve greve. Em 1908, enquanto outros grupos
de trabalhadores
(carroceiros, trabalhadores
em armazéns,
estivadores, ferroviarios
da "Inglêsa) continuavam fiéis ao
trabalhismo da Internacional,. os carregadores de caf~ tinham
se transformado
num posto
avançado do anarco-sindicalismo
dentro dos muros do porto.
Reunidos
em assembléia
na
Federação Oper~ria
Local de Santos (de orientaç~o anarcosindicalista, fundada em 1907) decidem "nâ'ofazer greve para
disputar as grilhetas da exploração, porque
ser explorado
pelos patrões
de carros
ou pela Docas, para o operário e o
mesmo
(39).
Decidem
preparar-se
organizando
toda
a
categoria em torno do sindicato e no periodo
da safra de
café (setembro
a dezembro)
levar uma luta pelas 8 horas de
trabalho.
I'

•

A greve pelas 8 horas.
Sheldon Maram
aponta que, em 1908,
o movimento
operàrio
de
são Paulo
está esgotado
pelas
prisões
e
deportaç5es que se seguem
a luta pelas 8 horas dos anos
1906-1907 e começa a entrar em descenso.
Aponta tambem
" a
manutencão
do movimento
em Santos por
"caracteristicas
pr6pria~ da economia e do propletariado
locais". O autor
esclarece quais seriam estas características: ausência
de
fábricas diffceis de organizar e predomínio de trabalhadores
16

adultos, homens
nas indústrias
de transportes e construção
civil.
Estas indicações devem ser mat í.z ad a s : unidades como
a Tecelagem Santista e o Moinho Santista empregavam centenas
de trabalhadores.
E porque seriam
elas mais
dif[ceis de
organizar que a Babel
de diferentes
patrões, situacões de
trabalho) horários
e salários
(sem falar
das
dif~ren·tes
nacionalidades,
raças
e lealdades
associativas)
que
se
aglomeravam no porto?
Os trabalhadores
do Moinho Santista
ganham as 8 horas
com uma paralização de apenas 2 dias.
Quanto
as
mulheres
da
Tecelagem
Santista,
seguiam
a
orientação da F.O.L.S.
A manutenção
do mqvimento
opertrio
santista
em
1908 tinha
outras razões.
E verdade que durante o primeiro
semestre,
ele
ficou
praticamente
restrito
aos
organizadí'ssimos
e incansáveis
sindicatos
da construção
civil,
cuja
caracterÍstica
principal
era
justamente
a
const~ncia.
Ironicamente, foi
a demonstraç~o
de força da
Docas em
junho "invadindo" a cidade com fuzileiros navais e
praças
de cavalaria
(que permaneceram
at~
setembro
em
Santos) durante
a monopolizaç~o
do carregamento de café que
acirrou
o
descontentamento
local.
A F.O.L.S.
soube
canalizá-lo no terreno oper~rio: sua sede vivia cheia apesar
da repressão ostensiva.
A Tecelagem e o Moinho Santista vao
a greve
assim como
os cocheiros,
estes ~ltimos conduzidos
pela Internacional.
A Docas
gozava de grande antipatia em Santos: seu
apelido local
era "O Polvo".
Uma empresa que era a vida da
cidade, mas
que tinha sua sede no Rio, junto aos corredores
do palá'cio, não
poderia
ser bem
vista.
Seus
"canais
competentes" não
passavam pelos "notáveis" da cidade.
Pelo
seu contrato
de concessão
estava completamente
isenta
de
impostos (nem ao menos imposto predial pagava a Prefeitura).
O alto
com~rcio
tinha,
como
foi
visto,
rivalidades
insolúveis com
a Companhia.
Imagine-se como se sentiam os
operários com relação à "disciplina" da empresa.
No dia
seguinte a retirada das tropas e a partida
do Andrada
em setembro,
estoura a greve pelas 8 horas dos
trabalhadores
da Cia. Docas.
De inicio, ela restringe-se ao
porto, mas
com a habitual intransigencia
da Companhia Docas
que chega
ao ponto de não reconhecer a existência da greve,
esta estende-se a toda cidade com repercurss~es em são Paulo
(F.O.S.P.) e Rio (trapicheiros).
Desta vez, quatro vasos de
guerra apartam
em Santos
e a "invasão" repete-se em escala
~mpliada com varios batalhas
de rua e centenas de pris~es.
E a mais violenta e a mais longa das greves aqui estudadas:
27 dias,
uma centena
de feridos
e pelo
menos
8 mortos.
Atingiu mais
de 7000
trabalhadores em seu momento de pico.
"Fura-greves" são trazidos das fazendas da Docas e do Rio de
Janeiro.
Com o impasse
criado
pela
recusa
da Docas
a
qualquer tipo de negociação a greve arrasta-se e o nÚmero de
"mediadores" estende-se:
o advogado
da Internacional,
Tito
Brasil (com ligações no
jornal
À..,.,.""rX,j"g,gn.ª,
defensor
dos
interesses dos
exportadores),
a Associaç~o Comercial e com
17
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muita insist~ncia
desta o governo estadual intercede junto
ao governo
federal.
Este, por fim, é o "fiador"
de um
"acordo".
Na realidade,
desgastados por uma longa batalha
desigual,
os militantes
da Internacional
embarcam
numa
decisao suicida
(supostamente sugerida por Tito Brasil): na
Última semana, restringem novamente a greve aos carregadores
do porto,
para "provar
a Docas
que a greve era dirigida
contra
ela...
Esgotados
e expostos
a uma repressão
concentrada
(incluindo
"fura-greves)
os
carregadores
"quebram", aceitando uma vaga promessa do governo federal de
"melhorias salariais".
As 8 horas não são ainda conseguidas
e a derrota operária
acaba assinalando o fim da influência
"trabalhista" no porto de Santos naqueles
anos.
No ano
seguinte, muito
atingida pela repressâo,
a Internacional
encerra suas atividades (40).

*

*

*

o estudo das greves de 1889, 1891, 1897, 1905 o
1908 permite
identificar
algumas
mudan9as
ao nrvel do
"
proprio
processo
de trabalho ocasionadas pela construção do
porto e pela monopolização
gradativa
da movimentação
do
mesmo pela Cia. Docas.
Os exportadores
v~o perder
o
controle indireto que mantinham sobre o processo de trabalho
(via laços
informais
com trapicheiros,
empresários
de
carroças e mestres-estivadores) e este vai sendo açambarcado
operação por operaç~o, ao longo do tempo, não
sem lutas,
pela Cia. Docas.
O conflito
entre diferentes
interesses, no campo
do capital,
é comum no caso dos portos.
A literatura a
respeito enfatiza
a tradicional
rivalidade entre porto
e
navio.
Com o advento do vapor, capaz de transportar mais
rapidamente
cargas
muito maiores,
a antiga
ªnfase na
armazenagem
é
transferida
para
o
navio.
Maciços
investimentos voltam-se
para a aquisição destes e portanto
torna-se necessário
diminuir seu tempo de "ociosidade" nos
portos.
Para os donos e/ou exploradores dos novos
cais
aparelhados estes
~ que representam um pesado investimento,
passando
entao
a cobrar taxas
de
"estadia",
isto é,
interessando-se em ter o navio lá atracado o maior temppo
I
posslvel.
O controle
sobre o processo
de embarque
e
desembarque de mercadorias neste contexto raramente é ponto
pac{fico, definindo-se historicamente então (41).
",
No caso do porto de Santos, no perlodo em estudo,
esta contradição
porto/navio é até certo ponto
ofuscada
pelos atritos
"em terra".
Antes
da construção
do cais
aparelhado da Cia. Docas n~o haviam
grandes armazéns, mas
meia centena
de trapiches
(alguns flutuantes)
e pontões
,,~
"
esburacados.
Ao mesmo tempo, e posslvel que mesmo apos a
construção do cais, as taxas pagas pelos exportadores por
saca de caf{ embaroada
fossem mais importantes para a Cia.
Docas do que as pró'prias taxas
de "estadia"
dos navios,
embora faltem dados de pesquisa que confirmem esta hipótese.
Por outro
lado, como se sabe, as companhias de navegação
\&

(armadores) muitas
vezes com naVlOS circulando
por todo o
mundo, não
tem condições
de cuidar
da estivagem
em cada
porto.
Mesmo o controle sobre esta operacao crucial muitas
vezes
parece
ter
sido
deixado
nas
mãos
das
casas
exportadoras e consignatárias,
que tinham o maior interesse
em que o café
chegasse
a tempo
e em bom
estado
de
conservação aos paises consumidores.
De fato,
esta
será
a 6ltima
operaç~o
a ser
comandada pela
Cia. Docas
e esta
pesquisa
não
chegou
a
identificar o momento exato
em que
a mudança
se deu.
Em
1930,
quando
o governo
acaba
intervindo
nas
sempre
explosivas relações
entre a Docas e seus trabalhadores
a
pr6pria estivagem
estava sob o controle da Cia. Docas que apesar das
lutas acirradas
da Sociedade dos Estivadores de
Santos, fundada
em 1919, em outra mobilizaç;o pelas 8 horas
buscava
"quebrar"
qualquer
esquema
dos
trabalhadores
visando neutralizar
a aguda pressão do exército de reserva.
Aliás
cabe
enfatizar
este
ponto:
como
qualquer
outro
sindicalismo portuário
o problema
central enfrentado pelos
portuários de Santos (41) é o sistema de trabalho ocasional.
Este sistema implica na manutenção de um permanente exército
de reserva
cuja pressão
resulta num
crônico subemprego na
irea do porto.
O peso
deste elemento é tâO grande que os
sindicatos portuários em todo o mundo vão procurar minimizá10 via
controle do mercado de trabalho.
O que o movimento
operário do per10do chama
de "luta
pelo reconhecimento
da
sociedade
operária
e
uma
reivindicaç~o
ligada
ao
estabelecimento
da closed shop.
Os carregadores da Docas
não chegaram
a obtê-la no per{odo em estudo, limitando-se a
enfrentar o monopÓlio patronal
da fixação
de preços
e do
nÚmero de horas da
jornada de trabalho.
Certos
grupos
dentro
da
cconstrucão
civil
da cidade
de Santos,
em
,
contraste, mantiveram,
em uma
experiência rara no Brasil a
closed shop durante os anos 1907-1910.
Ainda neste
contexto, é que temos que compreender
a importância
da reivindicação
8 horas de trabalho.
Se ela
fazia referencia a lingagem do movimento operário nacional e
internacional, no porto,
a sua defesa
ganha
argumentos
especificos:
"trabalhando
menos
horas
mais
gerrt e terá
emprego" e, na mesma linha, "trabalhando menos horas haverá
trabalho por um per10do maior".
A orientaç:ão da F.O.L.S. em
1908, durante
a mudança
do regime
de trabalho
a que
os
carregadores sio
obrigados,
é sensível: nada de tentar
melhorar a diária carregando
sacas além
da tarefa minima,
nada de arriscar
a saúde,
lutar
pelas
8 horas
com
a
manutenção do atual salário no momento da safra.
A derrota
da greve
de 1908 pelas 8 horas marca a
imposição de uma nova
"disciplina" no carregamento do café
mesmo que não seja a diretamente a m~quina a marcar o rftmo
de trabalho
(43).
Enquanto, em
1888, ainda
no tempo
da
"floresta de mastros", um romance naturalista apresenta os
carregadores de café como
portugueses de "forca b ru't.a
" com
um
saco
vazio sobre a cabeça" ruminando no trabalho alguma
"cantiga excitativa
do movimento"
(44), em
1910, o diário
19

santista A. T.:r.iJ?lJI!-ª descrevia assim o aspecto do trabalho no
novo porto santista:
Neste
quadro
em que
a
engenharia
hidráulica e elétrica tem
trazido as
suas
mais
modernas contribuições
palpita
uma
multidão
de
trabalhadores
sendo particularmente
impressionante
as múltiplas
filas de carregadores que com a saca
de café
às costas,
semelhando
um rastilho
de
formigas se dirigem dos
armazéns para os ~randes
navios atracados
ao cais
as vezes
em trlplice,
quádrupla linha.
Tudo isso em perfeita ordem, num
silêncio
caracteristico,
s6 interrompido
pelo
guincho dos guindastes ou o silvar das locomotivas
e dos vapores."
Mesmo tendo
em mente
a distância
que
separa
a
esfera das
representaqões
daquela
da prática cotidiana, as
descrições
apontadas,
ainda
que
fornecendo
um quadro
idealizado, captam
sinais
de uma mudança
significativa.
Transformar os· homens de
"força bruta" de Júlio Ribeiro no
"rastilho,..
de formigas" do
jornalista de A....
T:r.:bp.lJD.ª não foi
tarefa facil
nem indolor
(por mais
que a "força bruta" da
Docas fosse
maior).
Custou longas e encarniçadas batalhas
das
quais,
contraditoriamente,
alimentou-se
o mito
da
"Barcelona
Brasileira".
Não
ha
subordinação
sem
insubordinação,
e esta é obra de
seres
humanos
operando
atraves de crenças, sentimentos, interesses, representaçoes.
E. P. Tho mp son , nos
eu clá ssico Th.~....t1.ªk.:b.nK ...9.:f..... t..h~
...
J~;.ng)".i."'?.h
w.ºJ.~JÜng_ .cl.ª.§.~.,
enfatiza
o
contexto
cultura}
em que
diferentes
tradições
de
resistência
polltica
são
transmitidas,
recriam-se
e fertilizam-se
mutuamente
ao
alimentar novas
lutas.
Muito
mais
recentemente,
Gareth
Steedman
Jones
radicaliza
esta
linha
de
investigação
perguntando-se
sobre
a criação
e operação
de determinadas
linguagens pol(ticas através das quais um grupo social pensa
suas próPrias
lutas e aspirações
(45).
Para
a classe
operária brasileira em formação no final do século passado e
inicio deste
quase toda a pesquisa ainda está por ser feita
nesta linha
(46).
Haveriàm "tradic;ões" de resistência dos
"de baixo"
sido incorporadas
(e por que vias de transmissão
e/ou cruzamento)
na formação
de um movimento oper{rio
na
cidade de Santos?
E por que este movimento aparece como um
"movimento
operário
ao
invé's de algum
outro
tipo
de
movimento social (47)?
Seria imposs{vel
reponder a estas questões porque
a pesquisa
ainda está
engatinhando nesta
direção.
Mas
o
que podem
as greves
portuàrias de
1889-1910 nos
dizer
a
respeito?
Antes de mais nada, ~ preciso)?ensar
Santos como
um porto
expressivo em que as caracterlsticas
de local de
encontro e elo de
ligação de diferentes
interesses,
que
ultrapassavam
as
fronteiras
locais
e mesmo
nacionais,
influenciaram as proprias condições
da luta
pol{tica.
O
proletariado
local
em formação
respira
as brisas
deste
constante trànsito
de mercadorias,
pessoas e idéias.
Do
lado nacional,
como ji foi ressaltado,
Santos destacou-se
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como centro abolicionista e republicano.
De alguma forma, a
experiência de ambas as
campanhas
foi incorporada também
pelas camadas
mais populares:
a abertura
de um espaço de
discussão - com o aparecimento da imprensa engajada, com a
,...., d os
" .
,...
açao
propagan d ilS t as,
com
os comlClOS,
as açoes
coletivas e a luta
ilegal ~ marcou, sem duvida,
a vida
pol{tica dos
"de baixo".
Eugênio
Wansuit,
por
exemplo,
descrito como
"mulato pernóstico",
ex-marinheiro da Armada
Imperial,
um
dos
principais
propagandistas
locais
da
Abolição, -é preso durante a greve da Docas em 1912.
Ainda
na
pista
do
abolicionismo,
foram
exmilitantes
abolicionistas
das
assim
chamadas
"camadas
médias" que fundaram o pioneiro Centro Socialista de Santos,
em 1895.
De fato,
a versão santista de socialismo nos anos
noventa
aparece
como
uma
consequência
"16gica",
quase
"evolutiva" do abolicionismo
de seus membros
(47).
A
evidência histórica
dispon{vel, no
entanto, aponta para as
dificuldades
do
trânsito
politico
entre
o mundo
dos
"socialistas" do pequeno centro e o dos grevistas do porto,
embora tanto
Silverio Fontes
quanto Sóter de Araujo tenham
sido médicos destes trabalhadores.
E o episódio da greve de
1891 mostra
que de alguma maneira, as greves portu~rias dos
anos noventa
rompem
com
a tradicão
abolicionista
tanto
quanto se servem dela.
Ou seja, se elas incorporam certas
experiências da campanha abolicionista
como a luta de rua, o
;' .
.
t o SOCla
'1
,v
comlClO,
o mOVlmen
como f orma de pre~sao
po l/t'
l/lca,
por outro
lado, marcam
uma ruptura com relaçao ao caracter
policlassista
daquele
movimento.
Estas
greves,
ent~o,
aparecem
como
lutas
de
trabalhadores,
com
refer~ncia
explfcita ao mundo da produção.
Neste sentido
apresentam-se
em contraste (apesar
das muitas
afinidades)
com
certos
movimentos
cariocas
urbanos do inicio
do século.
Em
ambas
as cidades
a
construção de um cais aparelhado coincide com o saneamento e
com profundas
reformas
urbanas
causadoras
de
agudos
problemas para
as camadas mais populares.
Ambas as cidades
sao palco
de imigração
predominantemente
portuguêsa
e de
migrações de ex-escravos.
Mas
o espectro
social
mais
complexo da capital da República permite
a emergéncia
de
soliedariedades
não
vinculadas
diretamente
ao mundo
da
produç:go. É verdade que Santos era um porto como o Rio, mas
Santos era
o porto
de S~o Paulo e o porto
do café.
O
proletariado
local
desde muito cedo pensa a si pr6prio como
"trabalhador".
Entre 1895 e 1900, a Comissao Sanitá'ria fez
demolir todos
os cortiços
do centro.
No
entanto,
n~o
explode nada
como um movimento de inquilinos, ou contra as
medidas
saneadoras.
Os
grandes,
movimentos
sociais
do
~
perlodo sao a greve
de 1897 no porto e, em m~or
escala, a
da "Inglêsa"
em 1898.
Em Santos, o nervo polltico sensivel
é a
"questã'o social",
como bem
captou Sil vé'rio Fontes; em
sintonia com a form~ção de um mercado de trabalho livre, com
a expansão
do caf~
no
estado,
com
a
articulaçào
internacional acentuada pelas cont{nuas entradas e saldas de
imigrantes.
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durante
as
greve~ dos
anos novonta,
mas durante
as greves
de
1905
e
1908
as
d i~cuss0c~i
s ob r e objetivos
e mót.odo s do movimento,
enfim,
a
própriéJ
méJ.neira
de
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r-cc obom o n nomo s "Primoiro
c18 Maio"
8 "Lnt.o.rnac i oneI.'".
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~ s6
ap6s o Congresso
de
1906
que
a corrente
anarco;.ütlJlc~d i_:JL.:\ n r t cu l a-uo
mol ho r o Pfl:Jfi,1 D [I r05 n t.a r um
discurso
doutrinário
exp l fc i to e
co i r e n t e . Em San Los, os La
transformação
concretiza-se
com a fundação
da F den.'l9~0
Operária
Local de Santos em 1907.
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Co s á.r í.o
Da~i LO~:i )
po rque
n ~o
a cho
ou 1,1'0
1."
1
,,,
"
]
me .no r , rocon 1 ce
que o
ana r qua smo e
uma
nOV<1 . s co 1':'1
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(Floren tino
de
Carvalho)
somaram
suas
energias
a dO:3
..tr ab aLh l st.e s " pa r a reconstruir
a
"Internacional".
Com a
1,( 1..'1) fWpl' 1~l, ,o
l()fitr:t po l.a
rnpr· !\Fin.
no a ano s 1908-1910,
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)por[f1'1f):~ do
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Notas:
(1) Sobre
o novo
imperialismo" ver
a conhecida coletânea
edi tada por
WRIGHT, H. .ThÇ) '.~
..N.§~ _Lmp.p"l;"..i ..ªl.i ..$.m.'.:. , A.D-Cl.l.Y.:.$..:.L..§ ..9.J
.Lé3.t;.§.=J:{iJl§.:t..§.§..p..th.=.G.§..P..t...ldXy_ .._E.~p..ª.D.-.$i.9.n.
D. C. Heath
and Company.
1976.
(2) As multas por
demora de entrega das
obras nunca
sao
cobradas e os prazos
sempre aumentados.
Adolpho Pinto no
.p.j.ç(:çJ.9 ....l?QP1J.J.ªX,
19/6/1894 e Moraes Barros,
no Senado,
em
23/11/1896, por
exemplo, denunciam
que a Companhia fere a
própria lei de 1869, que regula as concessões de portos. Mas
a Companhia
contava com
o apoio
de pol{ticos em posiçõeschave.
Francisco Glycerio
assinou a concessão
em
1890.
Bernardino de Campos sempre
defendeu o empreendimento.
O
mais constante
critico da Docas era o senador Alfredo Ellis
que acusava
ambas, a Docas e as ferrovias, por suas taxas
excessivas,
defendendo
os cafeicultores.
Sua
campanha
contra a Docas atinge o auge em 1906 quando consegue intimar
a Companhia
a exibir
seus livros
(o que
ela
acaba
h~o
fazendo).
Era cláusula do contrato da Docas que quando sua
renda excedesse
20% sobre
o capital
empregado,
rever
as
tarifas cobradas.
O senador denuncia as manobras da Docas
para não
fazê-lo e uma série
de outras
irregularidades.
E LL IS, A Ifredo.
PQG.ª.$ _ _.9..$. __ .S_ª.P..t.Q.8...1 Q.;l...$..çgX_$. ..Q.$... R io . Lm pren sa
Nacional. 1906.
(3) Sobre
esta transformação urbana ver GITAHY, Malu. Porto
de Santos,
1888-1908
in ARNONI
PRADO,
Antonio
(org.) .
.LJQ.§.:ç.:t..ªL.i.,..Q$..§.
_ MJ1Jt.ª.l}:t.~.$.. .
Arte,
mem6ria
e
cultura
anarquista. Brasiliense.
(a sair).
(4) Das 36.250 sacas pe café exportadas em 1860, passou-se a
2 milhões
em 1895
PINTO,
Alfredo
M .. $..ª.P..t.9.$.. Imprensa
Popular. 1898. p. 36.
(5) A questão da disputa pelo
controle de um processo de
trabalho do qual
dependem
a conservaç~o
da carga
e a
segurança do prÓprio navio tem sido discutida na literatura
sobre os portos.
No porto
de Marselha,
por exemplo,
os
comerciantes
tentam
assegurar
o
controle
sobre
este
processo, apoiando
a guilda
local de estivadores contra a
nova Companhia
das Docas. Ver NGUYEN, Victor."Les portefaix
ma r se l La i.s :
crise,
declin,
surv vanc es "
J?XQ.Y§Pç.§
Hi.stQ.b.J_9..tJ§
, 2: 363 -397. 1962.
í

(6) Sobre

ver LOBO, Helio . .P..Q.!;;;ª.$._.Q.§,
. Rio de Jane iro .
Jornal do Commercio. 1936.
capo 3.
Outros servicos foram
sendo a9ambarcados
pela Docas:
fornecimento de lastro e de
água aos navios, por exemplo, ver p. 116 e seguintes:

Sª.nt.Q$..:

a questão

!=!.\.lªs

dos trapiches

º.b..;l.g§.D.-.$....1

(7) LOBO, H~lio.

J.1J.t...ª.8.

§. ..x.E=..ªl;i.)~ªG.Q§..$.

op. cit., p.43.

º...

(8) A_ ....
J?rq.cellªxJ<3.-,.fU.yQ).~.,
J?i.r
..
ª.t.i.Ily'.,
Q ...~.ª.:t.xJº.t.ª,
.I..çi.~ª
..
No v é.!:
e A ..E\T.QJllÇ~Q
( editado
por
Sil vério
Forrt.e
s ) eram
f o Lha s
abolicionistas
locais.
A
imprensa
di~ria
santista
r epre sentada pe 1a
.ç iQÇ!,Q§ Q.§... .ºª.n:tQ!?'
e o P.i
.ªl,~J
. .9. g.~ 9...ª.n.t.9.!?.
também aderiu ao movimento.
(9)
SANTOS,
F. M.
dos, Hi$t.6.:r.i
..
ª ..
9.§....s..g.ntº[;i ....Jlei3.2::::.1.~.:)ºJ.. são
Paulo. 1937.
v.2. fala
em 10.000
no ano de 1886. O número
parece exagerado, a população da cidade naquele ano seria de
15.605 habitantes.
De qualquer maneira não há mesmo nehuma
indicaç~o de quantos teriam permanecido na cidade.
Fica de
pé a hipótese de um grande afluxo.

(10) O quilombo do Jabaquara assim. como o de Vila Mathias
eram refúgios em que viviam escravos fugitivos ou libertados
por ações clandes·tinas como à dos cai fazes de Antonio Bento.
Ver sobre
isso SANTOS,
José
Maria
dos.
Q$ .....
B,~P1Jp..Jiçç!J}O.$
J?é3.lÜi!?
..
tSlse .....
Ap...9.J.i.çª.9..
Rio de Janeiro. 1942. Ver sobre o
abolicionismo em Santos CONRAD,
Robert .
.J~.l
timQ!?'
...
anos da
esçrqYél,:tu,r.a)lQ
...B.xª!?iJ.Rio.
Ci vi lizacao Brasileira.
1978.
cap.16. Este
autor descreve
o Jabaquara
como "uma cidadefavela, o quilombo
do Jabaquara,
em terras
altas,
n~o
ocupadas, entre
o mar e a montanha - uma imensa constelaç~o
de cabanas
de madeira,
palha e barro, com folhas de zinco
como telhados (... )".

ª..

.o§..

(11) Casi..,an.$.ç§pª!?
...
qq.AP.Ql.j.ç.ª"Q. são Paulo. 1921. p.70-71,
citado por Santos, F. M. dos, op.cit. ,p.30.
(12) Sobre
as epidemias
em Santos
ver GITAHY, Maria Lucia
Caira. "Os Trabalhadores do Porto
de Santos".
Campinas.
UNICAMP. 1983.
(dissertação de mestrado). c ap t.uLo
1. Ver
especialmente o quadro
"Números
e Causas
de Obitos
em
t.oos
s " , p. ;)
r.: O .
'
,an
S
í

(13) SANTOS,

F. M. dos, op. cit., p.71.

(14 ) SI t'IAO ,
Dominus/EDUSP.

Az i 5 . .S..;i.:q.qi.ç.é3.tQ
1966. p.104.

e. _.E.s:t ..ª.qq.

são

Paulo.

(15) A P:r..9,Y
s.:'p.ç.i.ª
_.Q~
Q ª9 P ª1J.19
, 13 /12/1889 , c it ado po r
BEIGELMAN, Paula
Q.!?ç.9.ffip..ªnhe.i.:r..9..!?.
Qe. $~Q ..
)::'.ªIJJº.
são Paulo.
Simbolo. 1977.

(16) MARAN,
Sheldon.
An.ªx.çhi.!?t..$.l..._
lmmi,g!-~ªD,t.!?,
<,:lnd L.ªl:?.ºl"lX
M9.Ye..me..nt
....
.Lla.9..O'.::::1.~.2.QJ.,
Universi ty of California
at Santa
Barbara, 1972, p. 2-18.
Durante a década de dez a principal
empregadora da cidade, a Cia. Docas
de Santos,
tinha uma
maioria de trabalhadores
imigrantes.
O Censo Municipal de
1913, mostra
que 45% da população da cidade era constituída
de imigrantes.
Entre
estes
25%
eram
portugueses.
Da
populacao masculina da cidade 54% era imigrante.
Levando em
conta o tipo de trabalho mais comum na cidade (transportes e
Z4
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construçao civil), este dado forneceria
da porcentagem
de estrangeiros
no
trabalho.
(17) Sobre
19.

isso ver GITAHY,

Maria

uma idéia aproximada
total
da força
de

Lucia Caira,

op. cit., p.

(18 )çQ.~;r.ª.;i,9.... f.ªq.li$ ..t...
ª)}Q ,
17/5/18 91 ,
Paula. op. cit., p. 131.

citado

por

BEIGELMAN,

(19 )Ç9.:r-J:' ~ ,1.
9 ....l?
a lJli.;?j~.ª'p'.9,
21/5 /1891 ,
Paula. op. cit., p.17-18.

citado

por

BEIGELMAN,

(20) Quintino de Lacerda, cx-escravo e cozinheiro do Senador
Lacerda Franco,
foi o comandante
do fa~oso
quilombo
do
Jabaquara.
Ha diversas
referências a ele em SANTOS,
já
citado, p.
13-59 e outros
livros
de hist6ria
local.Foi
utilizada para
este relato
da greve de 1891 a cobertura da
greve feita
por .o "' E..$..t,..<õlcl,Q
d~ Sãp
l?ªlJ.lq,assim
como
as
informações de SIMAO, BEIGELMAN e MARAN, obras j~ citadas.
(21)BEIGELMAN,

Paula.
op.
cit.,
p.18.
A autora
cita
o
19/5/1891, sobre a prisão de um operário
português e outro espanhol, considerados
"chefes da revolta"
que seriam deportados.

Ç9+.:T.~iQ.. F'ªlJbi.$.t.ª.P.Q,

(22) Na realidade, o incidente resume-se a uma concentraç50
de trabalhadores
em frente ao pr~dio da Bolsa, no momento em
que
Vinhaes
e
a
comissao
mediadora
entregam
as
reivindica9ões
aos
comerciantes de café l~ reunidos.
Aos
olhos dos patrões de 1891, no entanto, o fato aparecia como
um genuíno
"levante" .
A d i st.ânci a social
entre
os
comerciantes de café,e
os trabalhadores
do porto quase que
nem precisa ser destacada.

°

(23)
resultado
da "missão" dos agentes recrutadores não
deixa de
ser reveladora
da notoriedade
das
condicões
de
trabalho na
con st.ruc âo do porto: das turmas conseg~idas em
São Paulo,
Rio
e
Minas
nenhum
operário
alcançou
Santos,apavorados
com
as epidemias que devastavam a cidade.
Em Alagoas
e Sergipe,
os pr6prios
governadores barraram a
saída de 500 e 600 trabalhadores
respectivamente.
As turmas
vindas da Bahia conseguiram desembarcar no Rio, de modo que
menos de
50 chegaram a Sant~s.
Do Rio Grande do Sul vieram
2000 trabalhadores
que somaram-se
a 500 portugueses
com
experiência na construção de portos. As epidemias de febre
amarela, respons~vel por 1742 mortes registradas naquele ano
e de variola, por 823 mortes registradas encarregaram-se
de
dispers~-los.
Sobre
isto ver
GITAHY,
Malu.
Porto
de
Santos,1888-190S,
já citado.
(24) Ver sobre
Paris. Mouton.

isto PERROT, Michelle ..L..ê..9_
..QJJY:r..iª.r:;:;
..
.....
êp. ....
KLf;:Yê ..
1974. vol. 1.
2'5

(26) A greve de
1908 inicia-se
deste mesmo armazém. Ver GITAHY,
capo 3.

com um incidente
Maria Lucia Caira.

à porta
op. cito

(27) Não
se conservaram jornais operários tratando da greve
de 1897. Eles foram
utilizados como
fontes
únicas,
pois
provem informações
sobre os bastidores das greves de 1905 e
1908, que de outra forma teriam se perdido.
(28) Sobre
os problemas
ligados a incorporação de um dado
vocabulário político,
ver JONES, Gareth Steedman.L.ªp'glJ,.ªg~~.
of .....
G.l9..I,?$
.. Cambridge University Press. 1983.
(29)A fundaç~o
desta Uni~o
assim como
a da Sociedade
de
Resistencia dos
Trabalhadores
em Trapiche
e Caf~
teria
coincidido com a mecanizaç~o e racionalização
do trabalho no
porto, segundo ALBUQUERQUE, Marli Brito Moreira de. "Porto do
Rio de Janeiro:
estigma
e hist6ria" in Be.yj,.I,?.t.ª
uRi. ..Q .. Q.~
J...ª.p.~.j,x.º.,
dezembro de 1985, 1: ·87-93.
(30)0 sistema
de trabalho
ocasional
faz
da concorrência
entre os trabalhadores
do porto uma experiência diária
e
muito sentida.
Foi a forma historicamente
encontrada pelos
empregadores do porto para
fazer face
as variaç5es
que o
movimento dos portos apresenta,
garantindo seus lucros.
A
maneira com
que este
fato incide
sobre a experiéncia dos
trabalhadores
foi
explorada no
caso de Londres por LOVELL,
John ..S.t.E3ye.ciQ±'~$
.....
ª~:tQ,...P..9.çkgx$.
New York. M. Kelley. 1969. As
associações portuarias
santistas do
inicio do s~culo
sao
abordadas com mais detalhe
por GITAHY,
M.
L. op.
cit.,
capítulos 2 e 3.
A.,inda no caso santista, mas num período
posterior, o tema ~ referido no valioso trabalho de SARTI,
Ln g.ri.d. p.Qb~.t..9._
...
y..~x.meJ.h9..
Rio.
Paz e Terra.
1981.
Há uma
discussao detida
e cuidadosa sobre o tema com refergncia ao
porto do Rio de Janeiro em VELASCO E CRUZ, Maria Cec{lia.
P o b.tQ $., ReJ .ªç.Q.~$ Q.e Er Q Qç.ª 9...•.........
r.x.º.ç.~
~ ~.9. çl.~_ r.:r..~t};!9.1h9
.Si.n.di.çªt.q.:
p.m
m.9g.~lºçl.ee;x,P:L.iç.ªy.~~l,.9..
paper apresentado ao IX
Encontro Anual da ANPOCS, 1985.
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(31) Confederação
OperÉlria
Brasileira.
.Hi..~:tç{r.:i,ç.9
(;;lº
Sin.çlj.çÇl.t..9.
..dos ç.ª±.p.:h;r:rt.ei.'+'~Q.ê.e
Ane,?Cos.1913. Rio de Janeiro.
Em 1913,
com a realizaç~o do Segundo
Congresso
Oper~rio
Brasileiro, as organizações apresentam relatos históricos do
movimento operário
em suas localidades. Este é assi~ado por
José Campos.
á~~Ie~:de Ú~!~~r~~~:~~:~
~~e·~·~·~Q~~·~···'·'·~~:'~·ª±"}~da~ad~o~:ai90g~
Sua linguagem
é mais "popular" que a dos jornais' anarcosindicalistas.
Num
artigo,por exemplo, o jornal usa todo um
parágrafo para
desqualificar
o ajudante do administrador:
"existe um vilâ'o, puxa-saco
sem vergonha,
chamado Joaquim

o

Florido,
alcoviteiro
do sr.
Fontes,
que
a custa
de
adulaq5es, espionagens
e intrigas ocupa o lugar de ajudante
do administrador.
Pois
este indivíduo
~ um
ignorante
e
imbecil, verdadeiramente
,é' um
camello."
Este
padrão
de
linguagem permanece
nos outros
artigos todos "colados" aos
problemas dos trabalhadores
do porto: acidentes de trabalho,
desavenças entre
as nacionalidades,
redução da
jornada de
trabalho, fortalecimento
(e reconhecimento
pelos patroes) da
sociedade oper~ria, alcoolismo.
A atitude do jornal perante
as leis
e a imprensa "burguesa"
é menos
cética que a dos
anarco-sindicalistas.
Diferencia os jornais mais abertos ddS
demais.
Também indica
a seus leitores a .E.QJ.Jlª QQ YQy':Q, de
Edgard Leuenroth.
Náo
se trata de uma organização anarcosindicalista, sem
d6vida, mas
tamb~m
nao
~ anti-anarcosindicalista.
Em Santos,
militantes
"trabalhistas"
e
anarco-sindicalistas
sempre
trabalharam
juntos
no porto,
apesar de divergências e atritos. Ver
sobre isso
GITAHY,
Maria Lucia Caira, op. cit., capitulo 2.
(33)
As desconfianças
dos militantes
da Primeiro de Maio
quanto ao epis6dio da carne eram
fundadas.
Em uma greve
posterior (carroceiros) ainda em 1905, o mesmo Borges, fugiu
com
o
dinheiro
do fundo
de greve,
lançando
o maior
descrédito sobre o movimento operário.
A crise foi superada
através da ação conjunta dos militantes das duas sociedades
que reuniram forpas para reconstruir apenas a Internacional.
Mais tarde,
num momento
de ascenso,
ap6s o Congresso
de
1906,
t que os sindicalistas
revolucionários
deixam
a
Internacional para
fundar a Federação
Operária
Local
de
Santos (F.O.L.S.).
Os carroceiros, por exemplo, mantiveramse fi4is
h Internacional
enquanto os carrregadores de café
filiaram-se a F.O.L.S.
As
duas
associaç5es,
rivais
nas
prefer~ncias
dos
trabalhadores,
mantinham
permanentes
,
discussões mas
total soliedariedade
nos momentos de greve.
~
~
No porto
de Santos,
duran'ce o perlodo em estudo, nao houve
nada semelhante
aos "coronéis maritimos" do Rio de Janeiro.
Uma discussão
mais detalhada sobre o assunto encontra-se em
GITAHY, Maria Lucia Caira. op.cit., capítulo 2.

~ª..

(34) A cobertura da greve feita pelo .P.i..~:!.;r::i.Q_..ª.E? .... D.,t.9 ..'?'. revela
que
ao contr~rio
do que afirmam
Ingrid
Sarti,
Edgard
Rodrigues e Sheldon Maram, a paralizaçgo durou do dia 12/6 a
19/6/1905,
quando
foi
lançado
um boletim
encerrando
o
movimento assinado
pela Iniernacional
e pela
Primeiro
de
Maio.
Os grevistas retornam aos poucos ao trabalho.
Neste
sentido é' correta a informacao do BistQ&i co da....s.in..c:li,.Q-ªto
dos
Ç,Çi);:;r::.Q'º ..e..:)..XQs e.
ChªlJ..f.f.e..lJ. . r:.$, de que a greve durou 8 dias. Os
autores
mencionados
possivelmente
confundiram
a duração
desta greve com a de 1908, 27 dias.
(35) Rosa
Luxemburgo, em 1906, afirma que tal reivindicaçio
é
um
belo
e longínquo
ideal"
para
grande
parte
do
proletariado
alemão.
Na
R~ssia
as
B horas
foram
conquistadas, pouco
a pouco,
nas batalhas
de
1905.
Ver
27
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LOXEMBORGO, Rosa.
Coimbra. Centelha.

G;l;.:§y.sL_._.Q.ê._...M.ª.é.é.ª_é_L
1976. p.72.

_.P._ª.:r.tiJtQ_

ê.

_..S,.i 1.1.d.i.ª.t.Q

.

(36) Segui um pouco a pista de John Foster que, no seu Class
S.tx.lJggl~. _a..nd ...t he .....tnq.lJ é tx t.9- L ...
RS)YQllJti on. E.ª;ç). y.....J.1.1.9.bl
CªP..i
t.ªlj)5!11 .. .i n ..
Th:r.S!.~.. EngJ ..L~.h.
...TQ'iP!:i. (1974), aponta que minando
formas "costumeiras"
de definiçao
salarial, as empresas do
início
da
revolução
industrial
conseguiram
aumentar
a
proporção de trabalhadores
"desqualificados"
com relação aos
"qualificados" ainda
dentro das condiç:ões de um processo de
trabalho
marcadamente
manufatureiro.
Mas
ainda
não
é
possível ir mais longe
com afirmaço"'es a respeito
porque
muito ainda
está por fazer em termos da pesquisa especIfica
sobre a evoluç~o do processo de trabalho no porto de Santos.
.l._ .._.•..

§t..·t:.i;'.i.:

(37) Sobre
esta questão
não perder
o exelente comentá'rio
critico de Gareth Steedman
Jones
ao livro acima citado de
Foster
in JONES,
Gareth
Steedman.
.L..ªnglJ.ªgS! ..é_ .9f ÇJªs~.
Cambridge. 1983, especialmente p.4.5-47 em que o autor retoma
a clá'ssica distinção entre
"submissão formal" e "submissão
real"
para mostrar
que a transição da p-rimeira para
a
segunda
(em
que
o controle
capitalista
estende-se
ao
interior do processo de trabalho)
historicamente
foi um
longo e amargo processo,
e que mesmo no
caso da pioneira
Inglaterra, nos seus setores de ponta, esta transição estava
apenas a meio caminho durante o período cartista.

(39) H;L$..t.c.<r :t..ç.Q Q.ª" f.ê.d.~.:r.ª.çªQ
'Op.G.:r.ªb'i.ª ...L.,Q.çª.l _.
çl~ ~ªnt.Q$.
R i o de
Janeiro. 1913.
Segundo esta fonte, "nã'o fazia diferença" ser
explorado pelos
"patrões de carros
ou pela Docas
apesar
destes aparentemente
pagarem mais,
porque havia um pequeno
"truque" através do qual tanto a Docas quanto os "patrões de
carros" evitavam
que a diá'ria do trabalhador subisse muito
mesmo no tempo da safra: no meio do trabalho
deslocavam
alguns dos
elementos do
"terno" para
outros serviços.
A
quantidade de sacas que os trabalhadores
remanescentes fosse
capaz de carregar era paga entao
ao "terno"
e repartida
entre todos.
(40) O descenso não
começa imediatamente
após a greve.
A
Internacional ainda
tenta se reerguer e consegue sobreviver
at~
1909.
Com uma
segunda
invas50
de sua
sede
e
correspondente
onda
repressiva
acaba
encerrando
suas
atividades.
O "trabalhismo"
não consegue mais organizar-se
,,no porto
durante o perlodo ~ue antecede a guerra.
·A greve
portu~ria seguinte,em 1912, e conduzida pela F.O.L.S.
(41) Uma boa discussâ'o sobre o assunto é a de VELASCO E
CRUZ , Mar i a Cec:(
I ia. p.Q.:r..t.Q.é., .....R..~J.,.ª.GQ.ê.é... Q.G.....PX-ºQyÇ.ª.Q, .. J:>.:r.QÇê..é.$.Q
ç1§. Trapal.ho .sL Sindi.çª:to: urn Jn.9.çlªJg
çl.~_ ~.~p.J;i".çªç.ª.9..
IX
Encontro Anual da ANPOCS. 1985.
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(42) Uma advert~ncia aos
"portuário" foi
utilizado
ampla, geral,
referindo-se
trabalhadores do porto.
A
foi criada
bem mais tarde
do porto e a regularização
Estado, nos anos trinta.

leitores mais cuidadosos: o termo
no decorrer do texto
de forma
3
toda e qualquer categoria de
c a tegor ia sindical "portuá'r.i o " 5(5
~om a pulverizaç50 dos sindicatos
e con:trole de sua existência pelo

(43) T,r.iQ).J,rlª ... Q.P~:rª:r.Jq.
7/8/1909.
Orienta os trabalhadores
das pranchas
a não
trabalharem r~pido
arriscando-se a um
acidente, mesmo
enfrentando os feitores,
"porque
se não
formos carregar
o caf é,
eles não
v ao :".
Em A v..a,.D;ua,:r.:çla,
21/1/1909, Antonio
Filgueira Vieytes
fala sobre o rltmo de
trabalho dos
carregadores na Docas.
"Em nenhum
porto do
mundo", afirma
e1e,"0 operário
trabalha tanto
como
aqui.
São 10 horas de trabalho.
Ali na Docas n~o se dá tempo para
respirar.
Aqueles homens
carregam o precioso grão de cafe
(... ) treme-lhes as pernas ao atravassar a correr a prancha,
/ de 1es vem ou t ros.
A'l"
"."
porque a t ras
qUl o e uma maqulna.

(44) RIBEIRO,
JJlio. A Carne. Rio
de Janeiro.
Francisco
AI ves. 1914.
Miriam ELLis
em .cª;f.~~. Literatura. são Paulo.
EDUSP. 1977. apont.a que
as descric;ões da região
cafeeira
deste romance
naturalista são valiosas.
Seria no en·tanto,
~ i..
". i o t oma:
"1 as ao pe"d a lt
1\'
1 aqu ;.
no m i.n
mo , t mp ropz
era.
11.SS1nao
apenas a sensibilidade da literatura
a
(assim
como
sua
participacão
na
produção
de)
certas
transformações
da
realidade social.
(45) Sobre
os problemas
ligados a incorporação de um dado
vocabulário po lft í.co, ver JONES, Gareth Steedman. op. cit.,
especialmente o artigo sobre o cartismo.
(46)
Um trabalho
pioneiro
sobre
as tradições
cul t.urais
oper~rias, focalizando especialmente o universo anarquista e
o de FOO'I'HARDMAN,
Francisco. Nl?rn :p.ã:t..r.:i,.q.l ...N.s:m.l?ª.tx~q. Sao
Paulo. Brasiliense.
1983.

(47 )Agradeço
Dale Tomich.

a

maneira

de

formular

es-ta segunda

questão

a

(48) Uma
an&lise mais detida do Centro Socialista de Santos
esta em GITAHY, Maria Lucia Caira. op. cit., cap t u Lo 1.
í
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