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APRESENTAÇÃO

O texto que compõe este livro foi apresentado, pela pri-
meira vez, como uma dissertação de mestrado defen-
dida no Programa de Pós-Graduação em História da 

UFRGS em maio de 2008, orientado pela Professora Sílvia 
Petersen e desenvolvido com financiamento público, median-
te uma Bolsa de Pesquisa do CNPQ. No atual momento, com 
o centenário da Revolução Russa, houve a oportunidade de 
transformar esta dissertação em livro através de uma colabo-
ração com a Editora Sulina. No entanto, acredito que não seja 
apenas o centenário da Revolução de Outubro uma oportuni-
dade de tratar deste tema a partir da lógica das datas “come-
morativas”. Hoje em dia, a memória e a história do impacto 
da Revolução Russa no movimento operário do Rio Grande 
do Sul oferecem, mais do que nunca, a oportunidade de deba-
termos o nosso tempo presente.

O Brasil vive uma conjuntura de aprofundamento da 
crise econômica e social desde o processo de impeachment 
de Dilma Rousseff em 2016. As propostas draconianas do Go-
verno de Michel Temer, como as contrarreformas que visam 
retirar direitos e tornar cada vez mais precária a vida dos tra-
balhadores, ensejaram um impulso de vitalidade do movimen-
to sindical, que resultou em uma das maiores greves gerais da 
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história do Brasil, em abril de 2017. Neste contexto, marcado 
por ataques da classe dominante e pela necessidade de mobi-
lização da classe trabalhadora, a história do movimento ope-
rário brasileiro deve se tornar novamente uma arma crítica, 
um instrumento de análise em que os debates sobre o passado 
sejam fecundados pelas questões do presente.

Acredito que este é o momento mais propício para o 
lançamento deste texto como livro, pois é necessário que a 
história e a memória das lutas operárias sejam divulgadas e 
difundidas de forma cada vez mais ampla. É preciso que o 
maior número de pessoas conheça as grandes mobilizações 
sociais que ocorreram há cem anos e seus desdobramentos 
no tempo. Afinal de contas, quem sabe nós também não 
voltamos a acalentar velhas esperanças observando a ação 
destes trabalhadores que acreditaram, com todas as suas 
forças, estar vislumbrando e participando do nascimento de 
um mundo novo!

Porto Alegre, agosto de 2017
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INTRODUÇÃO

A Revolução Russa foi deflagrada em fevereiro de 1917. 
Desde a primeira hora o movimento com forte partici-
pação operária impressionou o mundo, em parte pelo 

atraso e repressão que sempre caracterizaram o gigante russo, 
em parte pela radicalidade das propostas e ações dos diversos 
revolucionários que agiam no país naquele momento.

A partir de outubro, quando o Partido Bolchevique, 
grupo político operário por excelência, tomou o poder e 
transferiu o centro decisório do Governo Provisório para 
um Conselho (Soviete) de Operários, Soldados e Marinhei-
ros, o impacto foi ainda maior. Em diversas partes do mun-
do, revolucionários que desejavam mudanças profundas na 
sociedade se identificaram com aquele movimento, logo 
pensando em reproduzir em seus países o que os russos ha-
viam conseguido com sucesso em sua terra. Alguns desses 
movimentos foram de extrema importância e prenhes de 
consequências para seus respectivos países, principalmente 
na Europa. Assim, a Revolução Alemã de 1918, a Revolu-
ção Húngara de 1919 e a multiplicação de Conselhos Ope-
rários na Itália podem exemplificar quanto foi profundo o 
impacto da Revolução Russa no continente europeu.
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Este período coincidiu com o fim da Grande Guerra, que 
havia jogado muitos países em uma crise profunda, com resul-
tados nefastos para os operários e deslegitimando os governos 
que mais haviam sofrido com o conflito. A Revolução Russa 
foi assim uma das consequências desse período conturbado e 
uma das causas da ascensão das lutas nos diversos países onde 
o quadro se repetia.

A Revolução Russa também repercutiu no Brasil. Na 
época, em nosso país não havia partidos políticos operários, 
senão efêmeros e sem importância. Se quisermos analisar a 
importância da Revolução Russa no movimento operário bra-
sileiro, seu uso, suas interpretações, devemos procurá-la es-
pecialmente entre os militantes e associações ligadas à luta 
sindical, onde se destacava a ação dos anarquistas. Devemos 
ter isso em mente ao analisar as tentativas de explicar os mo-
delos que nasciam da Rússia Soviética e as ações inspiradas 
nestas interpretações. 

No Rio Grande do Sul, destacavam-se as ações dos 
anarquistas e dos socialistas, estes em parte ligados à 
tradição da social-democracia alemã, em parte ligados a 
velhos líderes sindicais como Francisco Xavier da Costa. 
Os anos de 1917-1920 são de intensa movimentação en-
tre os operários: greves, violenta repressão, jornais que 
surgiam para logo desaparecer, formação de novas asso-
ciações. É neste ambiente que as notícias da Revolução 
Russa chegaram até aqui.

Muito cedo já aparecem referências à revolução no 
nosso meio operário. Em março, um mês apenas depois da 
revolução de fevereiro, a Rússia já é mencionada em uma 
importante greve de calceteiros. Em julho, no maior comí-
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cio da Greve Geral de 1917, João Batista Moll, militante 
anarquista, entusiasma-se com os exemplos da Rússia Re-
volucionária. Nestes primeiros momentos, invariavelmen-
te, as referências à revolução se ligam aos anarquistas, que, 
no período de 1917 a 1918, estavam em franca ofensiva 
dentro do movimento operário, já que resultados da gre-
ve de 1917 os fizeram perder espaço dentro da Federação 
Operária do Rio Grande do Sul (FORGS). Um dos pontos 
importantes desta ofensiva é, por exemplo, a refundação 
do jornal A Luta, em fevereiro de 1918, que tinha como um 
de seus objetivos principais a defesa da Revolução Russa. 
João Batista Marçal, em seu artigo “1917 Novembro. As 
consequências da Revolução Russa no Rio Grande do Sul”, 
reproduz um exemplo desta defesa, publicado na edição de 
1º de maio do referido jornal:

 Que a Revolução Russa é um acontecimento grandioso na 
história dos povos para nós é indiscutível. E se nada soubésse-
mos sobre a mesma, quanto a seus fins, uma coisa nos bastaria 
para que o nosso dever, o dever dos trabalhadores, fosse defen-
dê-la a outranse: é o fato dela ter contra si toda a burguesia do 
mundo. Porque a burguesia não faria o escarcéu que faz, se al-
guma coisa de grave a revolução não anunciasse (Revista O Sul, 
Porto Alegre, n. 18, 1987). 

Mas estas não eram as únicas visões que os militantes 
ligados ao movimento operário tinham. Outras interpreta-
ções também circulavam: Carlos Cavaco, líder socialista 
e tribuno popular que possuía grande influência entre os 
trabalhadores, foi muito crítico à Revolução Soviética de 
outubro. Outro operário, o barbeiro libanês Abílio de Ne-
quete, apoiou a Revolução Russa, mas teve uma interpre-
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tação própria dela, com referências étnicas e religiosas que 
se afastavam muito da visão dos anarquistas. Isto mostra 
como, mesmo entre os que atuavam no meio operário, as 
maneiras de ver a revolução podiam seguir rumos diferen-
tes, até díspares. 

No ano de 1918 surgiram as primeiras associações 
comunistas no Rio Grande do Sul. Em novembro deste ano 
apareceu uma das mais destacadas entre elas: a União Ma-
ximalista1 fundada em Porto Alegre por Abílio de Neque-
te, aquele que em 1922 será o primeiro Secretário-Geral 
do Partido Comunista do Brasil. Esta associação atuava na 
capital e teve participação importante nas greves de 1919, 
especialmente junto à União Metalúrgica, na qual logrou 
conquistar adeptos. No ano de 1918 também surgiu a Liga 
Comunista de Santana do Livramento, que atuou na greve 
dos frigoríficos Armour em 1919. Centros similares apa-
recem também nas cidades de Passo Fundo, Rio Grande e 
Pelotas.

Aparentemente, não existiam diferenças marcantes en-
tre anarquistas e maximalistas, que teriam atuado juntos até o 
ano de 1919, o que parece não ocorrer mais em 1920. Esta im-
pressão é reforçada por Friedrich Kniestedt, imigrante alemão 
e líder anarquista, em suas Memórias de um imigrante anar-
quista2. Neste ano foi realizado o 2° Congresso Operário do 
Rio Grande do Sul, evento muito importante para o movimen-
to operário do estado. Os Congressos Operários marcavam a 
ocasião em que os representantes das diversas associações se 
reuniam para discutirem sua atuação e deliberarem sobre os 
projetos futuros. Neste Congresso houve uma disputa acirrada 
entre Friedrich Kniestedt e Abílio de Nequete, líder da União 
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Maximalista, pois este tentara filiar a FORGS à Internacional 
de Moscou. O Congresso terminou com a vitória da posição 
defendida pelos anarquistas e com a filiação da FORGS à In-
ternacional Apolítica de Berlim.

Pela exposição até aqui realizada podem-se observar, 
mesmo que brevemente, alguns dos impactos que a Revolu-
ção Russa teve sobre o meio operário nos anos imediatos à 
sua eclosão. Isto me permite agora enunciar o objetivo cen-
tral da minha pesquisa: analisar que transformações ou con-
sequências importantes o impacto e as interpretações sobre a 
Revolução Russa trouxeram para o movimento operário do 
Rio Grande do Sul entre 1917 e 1920.

Neste período inicial (1917-1920) em que a Rússia dos 
Sovietes estava se construindo e sua estrutura de poder não 
estava cristalizada, a grande novidade da revolução operária 
mexeu com conceitos, despertou paixões e rancores e acabou 
se transformando em referência tanto para os seus entusiastas 
quanto para os seus críticos. Tendo em vista que a revolução 
mexeu com os referenciais do movimento, estudar seu impac-
to talvez possa ajudar a esclarecer algumas questões atinentes 
ao desenvolvimento das lutas operárias. 

Quanto ao Rio Grande do Sul, esta questão se reveste 
de importância por algumas características peculiares do 
nosso movimento operário em relação aos demais estados, 
como a existência de rivalidades entre anarquistas e socia-
listas ou o papel dos governantes do Partido Republicano 
Riograndense em relação aos trabalhadores, com o seu 
discurso positivista de incorporação do proletariado à so-
ciedade, que ideologicamente diferia da política das outras 
unidades da federação. 
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