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O REGIONAL, O NACIONAL E O INTERNACIONAL NO MOVIMENTO OPERÁRIO 
BRASILEIRO : NOVAS QUESTÕES DE PESQUISA. Anelice Bernardes, Silvia Regina Ferraz 
Petersen (orient.) (Departamento de História, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, UFRGS). 

O trabalho é parte da projeto mais amplo "O regional, o nacional e o internacional no movimento operário brasileiro: 
novas questões de pesquisa". A produção historiográfica tradicional situou-se principalmente no estudo dos casos do 
R. de Janeiro e São Paulo, não percebendo os processos globais que acontecem no movimento operário e que se 
tornam visíveis a partir da análise de outros estados. O trabalho de IC é investigar alguns casos que demonstrem a 
extensão do movimento operário nas primeiras décadas do século XX, período em que ele se consolida e são 
realizadas, entre outras, ações de âmbito nacional, como congressos operários e anarquistas, campanhas contra a 
guerra e de solidariedade a companheiros deportados, ações que ocorrem em diversos estados brasileiros além de Rio 
e S. Paulo e que são “momentos emblemáticos” do movimento. Para isto, utilizamos fontes bibliográficas que 
transcrevem documentos dos congressos, das campanhas de solidariedade e contra a guerra. Neste momento, estamos 
realizando leitura, transcrição, análise das fontes bibliográficas e redação de textos preliminares. Também estão 
sendo elaborados mapas para a visualização dos deslocamentos dos militantes através dos diferentes estados. Já 
verificamos que onde o movimento operário se faz mais representativo, há uma maior participação nas “causas 
emblemáticas”, mas é provável, que avançando a pesquisa, estas informações venham a se ampliar e incluir outros 
estados. Nosso objetivo nesse trabalho é oferecer subsídios para uma análise do movimento operário que não 
privilegie apenas o eixo Rio-São Paulo, centro da industrialização mas demonstre a participação de outros estados na 
construção de um movimento nacional ou mesmo internacional e que também revele as especificidades do 
movimento operário nos diferentes estados. (PROPESQ/UFRGS). 
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