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A CONTRIBUIÇÃO DAS HISTORIOGRAFIAS E DAS FONTES REGIONAIS PARA A 
CONFIGURAÇÃO DE UM PANORAMA NACIONAL DA EXPERIÊNCIA DO MOVIMENTO 
OPERÁRIO NO BRASIL. Ailana C. de Amorim, Silvia R.. F. Petersen. (Departamento de História - Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas - UFRGS). 
O presente projeto tem por objetivo analisar a história operária brasileira desde uma perspectiva que articule suas várias 
experiências locais. Via de regra este tema tem sido estudado no âmbito de cada estado em que teve significado o processo de 
industrialização e seus efeitos nas relações de trabalho. Apesar da existência de muitos trabalhos sobre a temática do movimento 
operário, houve a tendência de estender para o Brasil estudos que são direcionados a regiões específicas, principalmente em se 
tratando de São Paulo e Rio de Janeiro. Para ultrapassar esta visão fragmentada, o projeto propõe fazer uma releitura das 
historiografias e das fontes regionais no sentido de construir um perfil mais amplo da história do movimento operário no Brasil.. 
Neste momento a pesquisa está voltada para o exame de uma fonte clássica para o estudo do movimento operário: sua imprensa 
periódica. Através da análise destas fontes, dando ênfase ao aspecto de sua circulação, é possível encontrar indícios de processos 
mais globais que caracterizam a ação dos operários no período da Primeira República no Brasil. Ao longo da pesquisa serão 
colocados em análise diversos temas referentes ao movimento operário que estejam relacionados com a circulação e o alcance 
desta imprensa operária. Até este momento já foram coletados dados relativos aos jornais da imprensa operária do Rio de Janeiro 
e São Paulo e está em andamento o exame dos periódicos do Rio Grande do Sul. Ao término das análises das fontes coletadas este 
trabalho concluir-se-á com a redação de um texto o qual deverá ser publicado sob a forma de um livro. (FAPERGS). 
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