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No Século XX o socialismo esteve presente na 

política nacional, representando todas as mais 

expressivas correntes ideológicas internacionais 



Origens do movimento operário e do 

socialismo no Brasil  

o movimento operário brasileiro teve um caráter “tardio” 

(inclusive quando posto no marco histórico latino-americano) 
 

tanto o movimento operário brasileiro quanto 

manifestações ideológicas modernas dos oprimidos, 

socialistas ou anarquistas, começaram quando ainda 

vigorava no país a escravidão, que só seria abolida em 

finais do século XIX   

Revoltas agrárias e urbanas (sec. XIX) 



Origens do movimento operário e do 

socialismo no Brasil  

A Campanha Abolicionista (“ala abolicionista radical”, cmícios 

abolicionistas, envolvimento de organizações feministas, ainda 

que incipientes, etc) 

 

Para Suely R. Reis de Queiroz, a luta contra a escravidão compreendia a 

obtenção de oportunidades de educação, participação política e melhoria de 

condições econômicas para os milhares de negros e mulatos, a fim de 

poderem alcançar a posição de igualdade a que tinham direito como seres 

humanos em tudo semelhantes aos demais. Compreendia ainda a 

democratização do solo como um dos meios de alcançar tais fins.  

 

 



Origens do movimento operário e do 

socialismo no Brasil  
 

Revolta de Canudos  
 

Processo de industrialização e o operariado 
 

“A industrialização fez surgir no Brasil um novo perfil social com o 

surgimento do operário fabril” 



Origens do movimento operário e do 

socialismo no Brasil  
 

Imigração  
 

Na medida em que a imigração quebrava as velhas relações 

de trabalho, mas não se produzia a quebra simultânea da velha 

estrutura da propriedade (pois o desenvolvimento industrial 

coexistia com ela), contribuiu muito menos ao movimento 

industrial propriamente dito, através de uma significativa 

ampliação do mercado interno (como se deu, por exemplo, nos 

EUA) e criando, por conseguinte, uma maior necessidade de 

mão-de-obra industrial 

 

 



Origens do movimento operário e do 

socialismo no Brasil  
 

Nas indústrias, era composta por estrangeiros: 

 79% da força de trabalho nas manufaturas em 

São Paulo (em 1893) e  

 39% da força de trabalho do Rio de Janeiro 

(em 1890) 

 



O “socialismo” e o “trabalhismo” no Brasil  

  As primeiras expressões socialistas no Brasil datam da 
década de 1840, e correspondem ao socialismo filantrópico 
dos intelectuais éclairés, que possuíam importante influência 
na Europa  

 

 1845: publicado O Socialismo, livro do General Abreu e Lima  

 1845: Eugene Tardonnet criava a Revista Socialista 
 

 1858: primeira greve no Rio de Janeiro (tipógrafos dos jornais: 
Diário do Rio de Janeiro, Correio Mercantil e Jornal do Comércio) 

 Os tipógrafos, desde então, assumiram a vanguarda não só 
das lutas como também da organização da classe operária no 
Brasil   



O “socialismo” e o “trabalhismo” no Brasil  

  década de 1880: primeiras tentativas de se organizar 

um "partido socialista“ (tentativas frágeis, temporárias e 

localizadas) 
 

 as tentativas de se criar um Partido Socialista 

aumentaram nos primeiros anos da República  
 

 uma influência do “soclialismo europeu” nas tentaivas 

de formação dos partidos 



O “socialismo” e o “trabalhismo” no Brasil  
 

 

 

 1896: criação do Partido Operário-Socialista 
 

 1902: cria-se o Partido Socialista Brasileiro   
 

1908: Confederação Operária Brasileira 

 



Ramo de Indústria 1889 1907 1920 

Têxtil 60% 20,5% 27,5% 

Alimentícia 15% 26,7% 40,2% 

Produtos químicos 10% 9,4% 7,9% 

Artigos de vestuário e toucador 3,5% 15,9% 8,2% 

Outros 11,5% 27,5% 16,1% 

(Fonte: Edgar Carone. A República Velha - Instituições e classes sociais. São Paulo, Difel, 1975) 

Brasil: Distribuição do Capital Investido por Ramo 

de Indústria 



Origens do movimento operário e do 

socialismo no Brasil 
 

Anarquismo e lutas operárias 
 

Crescimento do movimento operário nas duas 
primeiras décadas do sécul XX 
 

A Greve Geral de 1917 em São Paulo (seguida 
pela greve de 1918 no Rio de Janeiro) 

1900-1910: 11 greves operárias 

1910-1920: 258 greves operárias 



Origens do movimento operário e do 

socialismo no Brasil 
 

1922: criação do Partido Comunista Brasileiro, o 

PCB  
 Com a participação de ex-integrantes do movimento 

anarquista que, influenciados pelo sucesso da 

Revolução Russa, decidiram fundar um partido 

semelhante ao bolchevique.  



A esquerda brasileira período de 1922-1964  

 

Depois da Revolução Russa (1917), a história da esquerda 

brasileira costuma ser reduzida à história do Partido 

Comunista do Brasil  

Ignora-se a influência que o anarquismo conservou no 

movimento operário brasileiro até, pelo menos, meados da 

década de 1930  

1922: criação do PCB 

1923: iniciava-se a saga da Coluna Prestes  

O “getulismo”” 

A revolução de 30 



A esquerda brasileira período de 1922-1964  

1935: “Intentona Comunista” 

1937: O Estado Novo 

Com a maioria de seus dirigentes presos (inclusive 
Prestes, desde 1936), o PCB se desarticulara 
completamente, até que em fins de 1941, grupos isolados 
reorganizam o partido 

1942-1945: rápido desenvolvimento do PCB (de 100 para 
quase 50 mil militantes da ativa) 

1945: Prestes e outros dirigentes foram anistiados e o PCB 
retornou à legalidade, obtendo seu registro eleitoral (volta 
para a ilegalidade em 1947) 



A esquerda brasileira período de 1922-1964  

 

1947: cria-se o Partido Socialista Brasileiro 

1950: Moivimento de Ligas Camponesas 

1964: golpe militar 

 

O regime militar instituído em abril de 1964 impôs ao PCB 

mais um longo período de clandestinidade. A repressão 

que se seguiu ao golpe, afetando o conjunto das forças 

democráticas, atingiu fortemente o PCB.  



A esquerda brasileira a partir da dec de 60  

 

O Partido Comunista Brasileiro (depois Partdo 

Comunista do Brasil) 

 O PCB era alinhado ao PCUS da URSS e compartilhava 

da concepção stalinista de revolução por etapas nos 

países onde o capitalismo ainda não estava plenamente 

desenvolvido  

A Aliança Nacional Libertadora 

Organização Revolucionária Marxista (ou Política 

Operária-POLOP). 



A esquerda brasileira a partir da dec de 60  

 

As dissidências estudantis e o MR-8 

1980: fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) 

1980: fundação do Partido DemocráticoTrabalhista 

(PDT) 
 

1985: refundação do Partido Socialista Brasileiro 
 Embora o PSB (Partido Socialista Brasileiro) tenha 

sido fundado em 1947, ele foi extinto durante a 

ditadura militar e refundado somente em 1985.  



A esquerda brasileira a partir da dec de 60  

 

1992: fundação do Partido Popular Socialista (PPS) 

 1992: fundação do Partido Socialista dos 

Trabalhadores Unificado (PSTU) 

2005: criação do PSOL 


