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“Em um certo sentido, a cultura plebeia é do 

povo: uma defesa contra as intrusões da 

gentry e do clero; consolida aqueles costumes 

que servem aos interesses do povo; as 

tavernas são suas, as feiras são suas, a 

rough music está entre seus meios de 

autorregulação. Não estamos diante de 

qualquer cultura tradicional, mas de uma 

cultura bastante peculiar.” 

(Costumes em Comum, E.P. Thompson) 

 

 

“Que va a ser pan y circo esto es un arte 

Si en la historia es también jugar 

Se hizo carne en este lugar.” 

(El Maestro, Gerardo Dorado - El Alemán) 
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RESUMO 

 
DAS MINAS DE CARVÃO PARA OS CLUBES DE FUTEBOL E SOCIEDADES 

RECREATIVAS: EXPERIÊNCIA DE CLASSE ENTRE O OPERARIADO DA 
INDÚSTRIA CARBONÍFERA DO RIO GRANDE DO SUL (1930-1950) 

 
 

AUTORA: Tassiane Mélo de Freitas 
ORIENTADORA: Glaucia Vieira Ramos Konrad 

 

 

Esta tese está inserida na Linha de Pesquisa Cultura, Migrações e Trabalho do 

Programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria e 

trata da compreensão das experiências dos mineiros da região carbonífera do Baixo 

Jacuí por meio dos espaços de lazer e sociabilidade como impulsionadoras do 

processo de formação da classe. Ancorando-se principalmente na perspectiva 

teórica trazida por E. P. Thompson e nos estudos dos Mundos do Trabalho, do Lazer 

e da História Social do Futebol, investiga-se de que forma estes espaços se 

constituíram em locais nos quais é possível observar movimentos de dominação e 

resistência que incluem a defesa do direito ao lazer e aos sentidos próprios das 

práticas lúdicas e esportivas do operariado, mesmo em meio às contradições de 

classe. Tendo em vista a conjuntura que permeia o período da Segunda Guerra 

Mundial e do Estado Novo, bem como o controle do Consórcio Administrador de 

Empresas de Mineração (Cadem) sobre as minas de carvão da região, abordam-se 

as condições de vida e trabalho nas vilas operárias e como foram sendo constituídas 

as relações sociais, tanto no trabalho quanto nos espaços de lazer e sociabilidade. 

Após, busca-se compreender o discurso constituído em torno do ideário higienista e 

a maneira como estava relacionado à questão dos esportes. Assim, compreende-se 

parte das formas de dominação do Cadem inclusive por meio do fomento ao 

desenvolvimento de clubes de futebol na região, especialmente a partir do final da 

década de 1930. Posteriormente, discutem-se os aspectos relativos aos conflitos no 

interior da classe e à solidariedade descontinuada entre os mineiros. Por fim, são 

analisadas formas e espaços heterogêneos de resistência dos mineiros, 

apresentando o processo de construção de sentidos próprios da classe operária 

para as suas práticas lúdicas, de sociabilidade e esportivas, contrapondo ou mesmo 

ressignificando os padrões impostos pelo higienismo propagado pelo Cadem. Foram 

analisados documentos escritos e imagens levantados em acervos públicos e 

pessoais, imagens captadas em grupos de memória nas redes sociais e documentos 

orais produzidos por meio de entrevistas. 

 

Palavras-chave: Mundos do Trabalho. Classe. Região carbonífera. Mineiros. 
Futebol. Lazer.  
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ABSTRACT 
 
 

FROM COAL MINES TO SOCCER CLUBS AND RECREATIONAL SOCIETIES: 
CLASS EXPERIENCE AMONG THE COAL INDUSTRY WORKERS OF RIO 

GRANDE DO SUL (1930-1950) 
 
 

AUTHOR: Tassiane Mélo de Freitas 
ADVISOR: Glaucia Vieira Ramos Konrad 

 
 

This thesis is part of the Culture, Migration and Work Research Line of the 

Postgraduate Program in History at the Federal University of Santa Maria and deals 

with the comprehension of the experiences of miners in the coal region of Baixo 

Jacuí through leisure and sociability spaces as drivers of the class formation process. 

Based mainly on the theoretical perspective brought by E.P. Thompson and on the 

studies of the Worlds of Labor, Leisure and the Social History of Football, we 

investigate the formation of these spaces in places where it is possible to observe 

movements of domination and resistance which include the defense of the right to 

leisure and the meanings of the playful and sporting practices of the working class, 

even in the midst of class contradictions. Considering the situation that permeates 

the period of World War II and the Brazilian Estado Novo (New State), as well as the 

control of the Management Consortium of Mining Companies (Cadem) over the coal 

mines in the region, the working and living conditions in the region are addressed, as 

well as how these were formed, both at work and in spaces for leisure and sociability. 

Subsequently, an attempt is made to comprehend the discourse constituted around 

the hygienist ideology and the way it was related to the issue of sports. Thus, part of 

the forms of domination of Cadem is understood, including through the promotion of 

the development of soccer clubs in the region, especially since the end of the 1930s. 

Later, aspects related to conflicts within the class are and the discontinued solidarity 

among miners are discussed. Finally, the heterogeneous forms and spaces of 

resistance of the miners are analyzed, presenting the process of construction of the 

working class's own meanings for their playful, sociable and sports practices, 

opposing or even reframing the standards imposed by the hygienism propagated by 

Cadem. Written documents and images collected in public and personal collections, 

images captured in memory groups on social networks and oral documents produced 

through interviews were analyzed. 

 

Key words: Worlds of Labor. Social Class. Coal region. Miners. Soccer. Leisure.  
 
 
 

 
 
 



16 

 
 
 
 
  



17 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – A Região Carbonífera do Baixo Jacuí, Rio Grande do Sul ................... 45 
Figura 2 – Delimitações atuais dos municípios da região carbonífera do Baixo 

Jacuí ..................................................................................................... 46 
Figura 3 – Região carbonífera do Baixo Jacuí sob a perspectiva de suas minas de 

carvão, ferrovias e portos (décadas de 1930 a 1950) .......................... 46 
Figura 4 – Capa do impresso da Liga de Defesa Nacional (1943) ........................ 59 
Figura 5 –  A situação de mulheres e crianças nas minas (1946) .......................... 84 
Figura 6 – O enterro de uma criança nas minas documentado nas páginas da 

Revista O Cruzeiro (1946) .................................................................... 84 
Figura 7 –  Operário das minas e seu filho doente (1946) ..................................... 85 
Figura 8 –  Documento anexado à ficha de inscrição da S.A. Grêmio Desportivo 

Rio-Grandense, de São Jerônimo, na FRGF (1942) ............................ 96 
Figura 9 –  Ficha de inscrição para o primeiro campeonato infanto-juvenil em Butiá 

(década de 1950) ............................................................................... 116 
Figura 10 – Capa da apostila do Senai “O Aprendiz”: Escola Visconde de Mauá, 

Porto Alegre (n. 23 jun./jul. 1945) ....................................................... 117 
Figura 11 – Desfile cívico em Arroio dos Ratos com a presença de sociedades 

recreativas e clubes de futebol da região (década de 1930) .............. 120 
Figura 12 – Desfile cívico de sociedades recreativas e clubes de futebol em Arroio 

dos Ratos durante o Estado Novo (1943) .......................................... 122 
Figura 13 – O Palmeirinha de Butiá (década de 1940) ......................................... 129 
Figura 14 – Sr. Tibúrcio discursando durante a visita de Vargas a Arroio dos Ratos 

(1950) ................................................................................................. 135 
Figura 15 – Equipe de futebol do Esporte Clube Brasil de Arroio dos Ratos posando 

para foto em seu campo. Ao fundo estão a usina termoelétrica, Poço 1 
e oficinas da CEFMSJ (década de 1920) ........................................... 138 

Figura 16 – Equipe do Esporte Clube Brasil (década de 1930). ........................... 142 
Figura 17 – Equipe do Esporte Clube Brasil (década de 1950). ........................... 145 
Figura 18 – Registro de transporte de dois cunhetes com munição para o Tiro de 

Guerra número 416 (Mina de Arroio dos Ratos, década de 1930) ..... 146 
Figura 19 – Modelo do pavilhão do E.C. Guarani (“encarnado e amarelo”) 

(1950)...... ........................................................................................... 147 
Figura 20 – Match entre as equipes do Hespanha e Brasil (1920) ....................... 148 
Figura 21 – Equipes de jogadores posam para foto no campo do E.C. Guarani 

(1929) ................................................................................................. 151 
Figura 22 – Partida entre S.A. Grêmio Desportivo Rio-Grandense (São Jerônimo) e 

Departamento Sportivo das Minas (1944). Ao centro, Roberto 
Cardoso.... .......................................................................................... 160 

Figura 23 – Equipe do Departamento Sportivo das Minas (década de 1940) ....... 162 
Figura 24 – Matéria do jornal Correio do Povo de 04/11/1945 sob o título “Brilha o 

CADEM, campeão de São Jerônimo” ................................................ 163 
Figura 25 – Operários nas oficinas da CEFMSJ (Arroio dos Ratos, década de 

1940)..... ............................................................................................. 177 
Figura 26 – Mineiros no trabalho de furação nas galerias das minas de Arroio dos 

Ratos (década de 1940) ..................................................................... 177 
Figura 27 – Modelo de memorando de suspensão (1943) .................................... 185 
Figura 28 – Modelo de ficha de suspensão (1944) ............................................... 188 



18 

Figura 29 – “O CADEM e a greve dos mineiros” (Correio da Manhã/RJ, 12/03/1946)
 ........................................................................................................... 194 

Figura 30 – Campeonato Mineiro de Futebol de 1955 .......................................... 195 
Figura 31 – Disposição geral dos clubes de futebol em Arroio dos Ratos (2021). 202 
Figura 32 – Localização da Sede do Esporte Clube Guarani – Bairro Santa Bárbara 

(Arroio dos Ratos, 2021) .................................................................... 203 
Figura 33 – Localização do Esporte Clube Brasil – Bairro Centro (Arroio dos Ratos, 

2021) ................................................................................................. 203 
Figura 34 – Localização do Grêmio Esportivo Estrela – Bairro Centro (Arroio dos 

Ratos, 2021) ...................................................................................... 204 
Figura 35 – Matéria do periódico O Jornal sob o título de “Por causa do foot-ball” 

(1939) ................................................................................................ 216 
Figura 36 – Atestado da Coletoria Estadual (1939) .............................................. 219 
Figura 37 – Jornal A Noite (RJ) (11/06/1944) ....................................................... 231 
Figura 38 – Manuscrito com depoimento sobre o “movimento de rebeldia” nas 

minas (Butiá, 07/06/1939) .................................................................. 237 
Figura 39 – Círculo Operário em Butiá. (193-?) .................................................... 248 
Figura 40 – Convite feito por Pedro Dias de Miranda (Presidente do Círculo 

Operário em Butiá) para o engenheiro Baptista Pereira (1935) ......... 250 
Figura 41 – Prédios do cinema e do Clube Butiá. (Butiá, 1943) ........................... 256 
Figura 42 – Prédios da Sociedade Recreativa Farroupilha e da Sociedade Última 

Hora (Arroio dos Ratos, 1943) ........................................................... 257 
Figura 43 – Vista do salão de bailes da Sociedade Recreativa Farroupilha e do 

Campo do Esporte Clube Guarani (Arroio dos Ratos, 1943) ............. 258 
Figura 44 – Guia de depósito judicial comprovando pagamento de mensalidade de 

Alcides Rodrigues à Sociedade Recreativa Porto do Conde (1950).. 263 
Figura 45 – Aviso nº 16 Sindicato dos Mineiros e Classes Anexas das Minas do Butiá 

(Butiá, 28/04/1935) ............................................................................ 272 
Figura 46 – Programação comemoração Dia do Trabalhador (parte 1) (Arroio dos 

Ratos, 01/05/1951) ............................................................................ 273 
Figura 47 – Programação comemoração Dia do Trabalhador (parte 2) (Arroio dos 

Ratos, 01/05/1951) ............................................................................ 273 
Figura 48 – Matéria do jornal Diário de Notícias sobre o jogador Darcilio Vignoli 

(1958) ................................................................................................ 276 
 
 

 

 

 

  



19 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Cronologia do processo-crime: J.R.T. (R) e J.K. (V) 1938 ................... 206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 



21 

LISTA DE SIGLAS 

 

AFGF Arquivo da Federação Gaúcha de Futebol 
AFHB Acervo de Fotografias Históricas de Butiá 
AHM Arquivo Histórico da Mineração 
AMGEA Associação Metropolitana Gaúcha de Esportes Atléticos 

ANPUH Associação Nacional de História 
APTKA Acervo pessoal Tadeu K. Ávila 
APVN Acervo pessoal Vanderlete Neves 
APVT Acervo pessoal Vili Tissot  
Asmurc Associação dos Municípios da Região Carbonífera  
Cadem Consórcio Administrador de Empresas de Mineração 
CBD Confederação Brasileira de Desportos 
CBF Confederação Brasileira de Futebol 
CBLB Confederação Brasileira de Luta de Braço 
CCMB Companhia Carbonífera Minas do Butiá 
CCR Companhia Carbonífera Rio-Grandense 
Ceers Conselho Estadual de Esportes do Estado do Rio Grande do Sul 
CEFMSJ Companhia Estrada de Ferro e Minas de São Jerônimo 
CLT Consolidação das Leis do Trabalho 
CND Conselho Nacional de Desportos 
Copelmi Companhia de Pesquisas e Lavras Minerais 
CRD Conselho Regional de Desportos 
CRM Companhia Rio-Grandense de Mineração 
DACM Departamento Autônomo do Carvão Mineral 
FAB Força Aérea Brasileira 
Famurs Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul 
FBF Federação Brasileira de Futebol 
FGF Federação Gaúcha de Futebol 
FORGS Federação Operária do Rio Grande do Sul 
FRGD Federação Rio-Grandense de Desportos 
FRGF Federação Rio-Grandense de Futebol 
Iapetec Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em 

Transportes e Cargas 
LDN Liga de Defesa Nacional 
MTIC Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 
OIT Organização Internacional do Trabalho 
Saps Serviço de Alimentação e Previdência Social 
Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
SRO Serviço de Recreação Operária 
TJRS Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 
 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



23 

SUMÁRIO 

 
1  INTRODUÇÃO ............................................................................................. 25 
2  A REGIÃO CARBONÍFERA DO RIO GRANDE DO SUL: DA 

DESCOBERTA DO CARVÃO MINERAL À “ERA CADEM” ....................... 43 
2.1  A INDÚSTRIA DO CARVÃO DO PRINCÍPIO AO APOGEU ........................ 44 
2. 2  ENTRE ANÚNCIOS E CARTAS: A BUSCA POR TRABALHO NAS MINAS 

DE SÃO JERÔNIMO .................................................................................... 61 
2.3  BAIXANDO AS MINAS DE CARVÃO E ENFRENTANDO AS CONDIÇÕES 

DE TRABALHO ............................................................................................ 65 
2.4  VIVENDO NAS VILAS OPERÁRIAS DE ARROIO DOS RATOS E DE BUTIÁ 

SOB OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CADEM ................... 73 
2.4.1  Educação ..................................................................................................... 76 
2.4.2  Moradia e saúde.......................................................................................... 82 
2.4.3  Alimentação, religião e controle policial .................................................. 90 
2.5  LAZER E SOCIABILIDADE: ESPAÇOS E PRÁTICAS LÚDICAS NAS 

MINAS... ....................................................................................................... 97 
3   A FORMAÇÃO DO FUTEBOL OPERÁRIO NA REGIÃO CARBONÍFERA 

DO BAIXO JACUÍ ...................................................................................... 109 
3.1  HIGIENISMO, ESPORTE E OPERARIADO ............................................... 109 
3.2  POLÍTICAS DESPORTIVAS EM TEMPOS DE GUERRA .......................... 117 
3.3  MINEIROS, PATRÕES E OS CLUBES DE FUTEBOL OPERÁRIO ........... 124 
3.3.1  Esporte Clube Brasil: o clube de futebol pioneiro nas minas do Baixo 

Jacuí .......................................................................................................... 138 
3.3.2  Esporte Clube Guarani: espanhóis e a “elite da companhia” .............. 145 
3.3.3  Departamento Sportivo das Minas: a fusão de clubes rivais ............... 158 
4   FUTEBOL OPERÁRIO, SOLIDARIEDADE DE CLASSE E RIVALIDADES 

ENTRE OS MINEIROS DE CARVÃO ........................................................ 167 
4.1  VIOLÊNCIA NO COTIDIANO DE TRABALHO ........................................... 175 
4.2  OS CLUBES DE FUTEBOL NAS MINAS COMO EXPRESSÃO 

INSTITUCIONAL DAS RELAÇÕES SOCIAIS ............................................ 189 
4.3  CAMPO DE BATALHA: O PROCESSO-CRIME DE 1938 .......................... 197 
4.3.1  Memórias, espaços e pertencimento: mapeando as rivalidades ......... 198 
4.3.2  O processo-crime ..................................................................................... 205 
5   HETEROGENEIDADE DOS ESPAÇOS E FORMAS DE RESISTÊNCIA 

DOS MINEIROS: SINDICATO, CLUBES DE FUTEBOL E SOCIEDADES 
RECREATIVAS .......................................................................................... 225 

5.1  OS MINEIROS ENTRE EXPLORAÇÕES E RESISTÊNCIAS .................... 226 
5.1.1 Resistências por meio do Sindicato ....................................................... 227 
5.1.2 Resistências autônomas .......................................................................... 236 
5.2  VIGILÂNCIA, DIREITO AO LAZER E DISSÍDIO DE 1943 ......................... 239 
5.2.1  Vigilância ................................................................................................... 242 
5.2.2  Sobre o Dissídio Coletivo de 1943: entre a desqualificação e a defesa 

do lazer operário ....................................................................................... 246 
5.2.3  Sociedades recreativas e reconhecimento: o caso da Sociedade 

Recreativa Porto do Conde ...................................................................... 259 
5.3  MINEIROS E SUA AMPLA CULTURA DE RESISTÊNCIA ........................ 264 
5.3.1  O caso da máquina de escrever “desviada da Companhia” ................ 267 
5.3.2  Operários ligados ao Sindicato presentes nos clubes de futebol e nas 

sociedades recreativas ............................................................................ 268 



24 

5.3.3  Os sentidos das práticas lúdicas e do futebol para o operariado das 
minas............ ............................................................................................. 269 

6   CONCLUSÃO ............................................................................................ 279 
 REFERÊNCIAS ......................................................................................... 285 
 APÊNDICE A – SOLICITAÇÃO DE ACESSO AO ARQUIVO DA FGF .... 295 
 APÊNDICE B – ROTEIRO 1 ENTREVISTAS - FUTEBOL (TESE E 

PROJETO E.C. BRASIL)........................................................................... 297 
 APÊNDICE C – CARTA DE CESSÃO DE DOCUMENTO ORAL: 

VANDERLETE NEVES DA SILVA ............................................................ 301 
 APÊNDICE D – CARTA DE CESSÃO DE DOCUMENTO ORAL E 

AUDIOVISUAL: PAULO CAMPOS SILVA................................................ 303 
 APÊNDICE E – CARTA DE CESSÃO DE DOCUMENTO ORAL E 

AUDIOVISUAL: LUIS FERNANDO ÁVILA DA SILVA ............................. 305 
 APÊNDICE F –CARTA DE CESSÃO DE DOCUMENTO ORAL E 

AUDIOVISUAL: ADÃO LOPES SALATI ................................................... 307 
 APÊNDICE G – CARTA DE CESSÃO DE DOCUMENTO ORAL E 

AUDIOVISUAL: WALQUIR TISSOT ......................................................... 309 
 APÊNDICE H – CARTA DE CESSÃO DE DOCUMENTO ORAL E 

AUDIOVISUAL: JOÃO CARLOS LOPES ALVES .................................... 311 
 ANEXO A – TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO USO E 

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES ......................................................... 313 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



25 

1 INTRODUÇÃO 

 

“Brilha o Cadem1, campeão de São Jerônimo2”. Assim o jornal Correio do 

Povo,3 de 1º de novembro de 1945, noticiou aos leitores o andamento do 

campeonato de futebol de amadores do Estado do Rio Grande do Sul. Nessa 

oportunidade, divulgou a partida entre “o modesto, mas voluntarioso Cadem” versus 

o Cruzeiro de Porto Alegre. O Consórcio Administrador de Empresas de Mineração 

(Cadem) tratava-se do clube campeão da região de São Jerônimo com sua equipe 

formada por mineiros de carvão, enquanto o Cruzeiro trazia, em sua trajetória 

esportiva, o título de Campeão Gaúcho de 1929.  

Na conclusão da matéria, o jornal referenciou a existência de 

questionamentos da sociedade acerca de como aqueles “[...] moços que, 

desdobrando a sua atividade, dia e noite, no subsolo da terra ou nos escritórios do 

poderoso consórcio do vizinho município, acham tempo de sobra para praticar o 

esporte [...]”. O próprio autor da reportagem respondeu ao questionamento 

apontando como causa do vigor dos jogadores o fato de os mineiros possuírem: 

 

[...] dois verdadeiros nomes tutelares – o Dr. Roberto Cardoso e o Sr. 
Henrique Lupinacci, ambos as vigas-mestras dessa organização modelar, 
que é o Cadem, o campeão de S. Jerônimo, jamais se arreceiou de 
qualquer adversário, antes costuma sempre lutar com energia e força de 
vontade.4 

 

Os trechos anteriores foram extraídos da primeira fonte relacionada ao objeto 

de pesquisa, o qual visa compreender as experiências de classe dos mineiros de 

carvão da região carbonífera do Baixo Jacuí (Rio Grande do Sul, Brasil), entre as 

décadas de 1930 e 1950, a partir de seus espaços de lazer e sociabilidade como 

propulsoras no processo de formação da própria classe, tornando-se assim “classe 

para si”. 

                                                
1 Consórcio Administrador de Empresas de Mineração.  Este Consórcio controlou as atividades de 
mineração de carvão na região do Baixo Jacuí (Rio Grande do Sul, Brasil) de 1936 a 1964. Nesse 
trecho da fonte, refere-se à equipe de futebol criada pelo Consórcio. 
2 Município brasileiro localizado no Estado do Rio Grande do Sul, a 70 Km da capital, Porto Alegre. 
São Jerônimo pertence à Região Metropolitana de Porto Alegre (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JERÔNIMO, 2021). 
3 “Jornal gaúcho diário fundado em Porto Alegre no dia 1º de outubro de 1895 por Francisco Antônio 
Vieira Caldas Júnior e ainda hoje em circulação. Destacou-se como órgão independente de 
vinculações partidárias, embora conservador, gozando de grande prestígio na imprensa do sul do 
país” (FGV CPDOC, 2021).  
4 CORREIO DO POVO. “Brilha o Cadem, campeão de São Jerônimo”. Porto Alegre, 01/11/1945.  
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Esta tese foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em História 

(PPGH) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) na linha de pesquisa 

Cultura, Migrações e Trabalho, área de concentração História, Poder e Cultura. 

Foi a partir das minhas experiências pessoais, enquanto filha de operário das 

minas de carvão,5 e participando das atividades comunitárias desenvolvidas pelo 

Sindicato dos Mineiros6, ainda na adolescência, que despertei meu interesse inicial 

por temas voltados à história da região carbonífera do Baixo Jacuí7 e, 

posteriormente, fui impulsionada a seguir a jornada acadêmica, sempre me 

dedicando a essa temática em especial. 

Desse modo, as indagações acerca da formação da classe operária a partir 

do exemplo dos mineiros de carvão da região carbonífera do Baixo Jacuí fazem 

parte de minha trajetória acadêmica. No ano de 2004, cursando Graduação em 

História, na Faculdade Porto-alegrense (Fapa), pude desenvolver uma pesquisa de 

iniciação científica voltada ao processo de fundação do Sindicato dos Mineiros no 

município de Butiá.8  

Ainda no período da graduação, tive a oportunidade de escrever para uma 

coluna semanal chamada “Entre histórias e memórias”, que fazia parte do jornal 

Butiá Notícias, espaço o qual me foi oportunizado pela diretoria do Sindicato dos 

Mineiros, que sempre acreditou no meu trabalho enquanto historiadora.  

Foi após o contato com as incontáveis documentações das companhias 

mineradoras que atuaram na região e que estavam armazenadas no antigo engenho 

Novak, de propriedade da professora Gertrudes Novak Hoff (in memorian), 

atualmente salvaguardadas no Arquivo Histórico da Mineração (AHM), em Arroio dos 

Ratos,9 que pude compreender a dimensão da história dos mineiros do carvão para 

a compreensão da própria história da formação da classe operária brasileira.  

                                                
5 “Well, I was borned a coal miner's daughter [...] Not much left but the floor, nothing lives here 
anymore [...] Except the memory of a coal miner's daughter [...]”. Coal Miner's Daughter (Disco: Coal 
Miner's Daughter, 1970, Letra: Loretta Lynn). 
6 À época, o Sindicato dos Mineiros encontrava-se sob a presidência do saudoso amigo Oniro da 
Silva Camilo, vítima da pandemia do Covid-19 e que nos deixou no início deste ano. 
7 No primeiro capítulo (seção 2), haverá uma análise detalhada acerca da localização da região 
carbonífera do Baixo Jacuí. 
8 Em 2006, esta pesquisa resultou na publicação do livro “Sobre os homens desta terra: a trajetória de 
fundação do Sindicato dos Mineiros de Butiá”, de Tassiane Freitas e Alexsandro Witkowski (2006). Ao 
final desta obra, os autores denunciaram, por meio de imagens, a situação de descaso em relação à 
massa documental que posteriormente veio a ser salvaguardada no AHM, em Arroio dos Ratos. 
9 Destaco que o projeto denominado “Uma luz no fim do túnel” uniu historiadores e acadêmicos em 
defesa da salvaguarda deste patrimônio documental e, neste momento, as expectativas quanto à 
produção de novas pesquisas acadêmicas foram sendo traçadas. Não poderia deixar de destacar 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03kcVH4NcO0sKr7Ioaukl_8SuaEwg:1624029516609&q=Loretta+Lynn&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDSvyDVexMrjk1-UWlKSqOBTmZcHAHqhAigcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwirlMSzvaHxAhXnqJUCHUf0D_EQMTAAegQIBBAD
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Ao chegar ao processo de doutoramento, evidencio a imensa oportunidade de 

poder trabalhar com essa documentação, atualmente organizada em fundos 

documentais disponíveis à consulta de toda a comunidade.  

A baliza temporal que abrange esta tese do ponto de vista dos estudos que 

envolvem os Mundos do Trabalho é marcada pela criação do Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio (1930), convergindo ainda com a conjuntura do Estado Novo 

(1937-1945) e com a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

(1943). Tratando-se mais especificamente do período do Estado Novo, cabe 

destacar as estratégias de resistência dos trabalhadores mesmo em meio a este 

período caracterizado, por parte da historiografia brasileira, como de atomização do 

operariado. Nesse sentido, Fausto (1995, p. 335) afirmou que a política trabalhista 

durante o governo Vargas “teve por objetivos principais reprimir os esforços 

organizatórios da classe trabalhadora urbana fora do controle do Estado e atraí-la 

para o apoio difuso ao governo”. Seguindo, assinalou que “a política trabalhista do 

governo Vargas constitui um nítido exemplo de uma ampla iniciativa que não derivou 

das pressões de uma classe social e sim da ação do Estado” (FAUSTO, 1995, p. 

336). 

Discordando do posicionamento trazido por Fausto (1995), salienta-se a 

posição apresentada por Konrad (2006), que, ao estudar o período do Estado Novo, 

no Rio Grande do Sul, afirmou não existir um hiato na história de lutas dos 

trabalhadores. Assim, as relações entre os Sindicatos e o Estado, entre os não 

sindicalizados e a sociedade, apresentaram momentos de menor ou maior reação, 

porém, nunca de conformismo. Soma-se a essa posição a pesquisa de Speranza 

(2013), que, estudando as ações impetradas pelos mineiros de carvão do Rio 

                                                                                                                                                   
ainda o trabalho empreendido pelos incansáveis companheiros de luta em favor da salvaguarda da 
documentação que hoje compõe o AHM: Alexsandro Witkowski, Benito Schmidt, Camila Petró, 
Carmen Colman, Clarice Speranza, Clarissa Wetzel, Elton Decker e Felipe Klovan. “O Projeto ‘Uma 
Luz no Fim do Túnel’ foi desenvolvido entre 2009 e 2013 por um grupo voluntário de acadêmicos e 
professores de universidades gaúchas visando salvaguardar o acervo do antigo CADEM (Consórcio 
Administrador das Empresas de Mineração). O acervo do CADEM – composto por documentos 
administrativos e sindicais, jornais, fotografias, plantas, livros, entre outros – é considerado o maior 
banco de dados já descoberto sobre as minas de carvão do Rio Grande do Sul. Essa iniciativa 
propunha reverter o quadro de precariedade desta massa documental, esclarecendo os estudantes e 
a comunidade em geral da região carbonífera a respeito da importância da preservação do patrimônio 
documental e buscando assim estreitar o vínculo dos jovens com a memória sobre a mineração e o 
trabalho mineiro, bem como apontar novos horizontes para o desenvolvimento regional. Esta 
iniciativa, em sua sétima edição, contou com a parceria do Museu Estadual do Carvão, Memorial da 
Justiça do Trabalho, UFRGS e da empresa COPELMI, que estiveram empenhados na implantação do 
Arquivo Histórico da Mineração (AHM) no espaço do Museu Estadual do Carvão” (MUSEU 
ESTADUAL DO CARVÃO, 2013). 
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Grande do Sul na Justiça do Trabalho, entre as décadas de 1940 e 1950, apontou o 

quanto os trabalhadores viam neste espaço um campo de resistência ante a 

exploração dos patrões. 

Ainda entre a baliza temporal referenciada por esta tese, encontra-se a 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945),10 cujos impactos também incidiram sobre a 

região. As operações visando ao esforço de guerra alavancaram os negócios e 

geraram lucros consideráveis, com base na superexploração da força de trabalho, o 

que permitiu, por exemplo, a criação do serviço de assistência social nas minas 

alicerçado fortemente em bases higienistas.  

Ao final da Segunda Guerra Mundial, com a consequente suspensão do 

decreto de percentual mínimo de consumo (20%) do carvão brasileiro (BRASIL, 

1937) e com o desenvolvimento da indústria do carvão em Santa Catarina, 

observou-se o processo de decadência da indústria carbonífera capitaneada pelo 

Cadem na região do Baixo Jacuí e do serviço de assistência social implementado 

pelo Consórcio.  

No Rio Grande do Sul, a tradicional região carbonífera do Baixo Jacuí 

compreende os municípios de Arroio dos Ratos, Butiá, Charqueadas e Minas do 

Leão. Nessas localidades, além da descoberta do carvão mineral, no final do século 

XVIII, posteriormente foi onde se iniciou “[...] a sua exploração econômica, a partir do 

‘Curral Alto’, nas minas de Arroio dos Ratos e do Butiá [...]” (NEVES; CHAVES, 

2000, p. 109). 

A partir da exploração do carvão mineral em nível industrial, ocorreu 

gradualmente a transformação dessas localidades, outrora eminentemente rurais, 

em vilas operárias. Dessa maneira, entre os legados da atividade mineradora no 

Baixo Jacuí, estão os vestígios materiais e imateriais de uma época considerada de 

pujança econômica. São eles: prédios das antigas casas operárias, prédio do antigo 

hospital, igrejas e suas práticas religiosas, prédios dos antigos cines-teatro, clubes 

recreativos e clubes de futebol operário.  

A partir dos espaços voltados ao lazer e à sociabilidade dos mineiros e de 

suas famílias foi que iniciou o processo de construção do objeto desta pesquisa. 

Inicialmente, o projeto de tese abarcava apenas as relações entre mineiros e patrões 

por meio dos clubes de futebol, porém, ao longo do desenvolvimento da pesquisa, 

                                                
10 Sobre o impacto da Segunda Guerra Mundial na vida dos trabalhadores, ver Pureza (2009). 
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outros aspectos foram sendo ressaltados, como as relações intraclasse, fazendo 

com que o objeto se estendesse também para os demais espaços de lazer e 

sociabilidade dos mineiros representados pelas sociedades recreativas. 

Para tanto, foi necessário inicialmente levantar estudos em que as 

experiências de resistência dos mineiros fossem consideradas importantes no 

processo de formação da classe. Tal é o caso da tese de Clarice Gontarski 

Speranza (2012) e da dissertação de Felipe Figueiró Klovan (2014). 

A tese de Speranza (2012) examinou o processo de disputa em torno de 

direitos, entre trabalhadores e patrões das minas de carvão de São Jerônimo nos 

anos 1940 e 1950, no contexto das lutas no campo jurídico. A pesquisa teve como 

fontes os processos trabalhistas impetrados na Justiça do Trabalho, as fontes 

bibliográficas escritas por historiadores locais, os jornais da época (Correio do Povo, 

um exemplar do jornal O Lampião) e as fontes orais. 

Speranza (2012, p. 30) também trouxe a perspectiva teórica de E. P. 

Thompson: “Para Thompson, a norma legal não é vista só como expressão dos 

interesses da classe dominante, mas também como ideologia e como lógica, dotada 

de uma autonomia limitada, dada por sua própria retórica de justiça”. O conceito de 

experiência também foi desenvolvido ao longo da tese. Assim, a autora apresentou 

uma investigação de fôlego, quanto às relações entre patrões e operários das minas 

do Rio Grande do Sul, no campo das disputas jurídicas. 

A dissertação de Klovan (2014), por sua vez, tratou de analisar as condições 

que possibilitaram as estratégias de resistência dos mineiros de carvão do município 

de São Jerônimo contra a extrema exploração e opressão a que estavam 

submetidos, fosse através do desgastante e perigoso trabalho nos subsolos, fosse 

por meio da arquitetura mina-com-vila operária. Tratando do período de 1933 a 

1935, o autor buscou uma análise para além do controle e/ou da apatia dos 

trabalhadores, enfatizando as condições de vida e trabalho dos mineiros, as 

relações sociais, que levaram à exploração econômica e à opressão política até 

chegar à abordagem da greve enquanto prática elaborada a partir da consciência de 

classe. Partindo também de uma perspectiva teórica ancorada em E. P. Thompson, 

Klovan (2014) destacou a relevância da experiência como fundamental para a 

construção da consciência de classe, que culminou na organização dos 

trabalhadores. 
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Outro ponto que merece destaque é o fato de Klovan (2014, p. 36) estar 

atento às representações sobre o mineiro e a categoria em si: 

 

[...] a valorização de características como a força física e a coragem, que 
influenciaram a representação da mina, como espaço exclusivo do homem, 
reforçou a hierarquia familiar de gênero e criou relações pessoais peculiares 
à vila operária, com identidades sociais fortemente demarcadas. 

 

Ainda entre os trabalhos acadêmicos que abordaram a região carbonífera do 

Baixo Jacuí, destacam-se as dissertações de Cornelia Eckert (1985), pioneira nos 

estudos antropológicos sobre a região, os estudos etnográficos de Marta Cioccari 

(2006; 2010), com especial ênfase à sua tese, por abordar o universo do futebol na 

comunidade carbonífera de Minas do Leão, e ainda a tese da historiadora Cristina 

Ennes da Silva (2007).  

A pesquisa de Cornelia Eckert (1985) destaca-se pelo pioneirismo entre os 

estudos acadêmicos que envolvem o tema da região carbonífera do Baixo Jacuí, 

abordando mais especificamente o universo do mineiro. Sua pesquisa sobre os 

mineiros de carvão em Charqueadas na década de 1980 revelou detalhes desta 

esfera do trabalho marcada por escassos avanços técnicos, especialmente no que 

diz respeito à segurança do trabalhador. A análise de Eckert (1985) não teve como 

ponto de partida a lógica do capital, mas o que os mineiros falavam sobre sua 

própria práxis.  

 

A extenuante jornada de trabalho, descrita por Eckert (1985) na década de 
1980, iniciava com a preparação da “marmita” ainda na casa do mineiro. A 
locomoção até o trabalho, que acontecia a pé ou por meio da bicicleta. Ao 
chegar ao ambiente de trabalho, os mineiros dirigiam-se para os vestiários 
onde colocavam sua roupa de trabalho e logo se enfileiravam para a 
descida ao subsolo pelo elevador, chamado de “gaiola”. Chegando ao poço 
de extração, o cartão ponto era entregue ao responsável pelo relógio e a 
partir daí iniciava-se uma caminhada de cerca de uma hora até o ponto 
exato de extração do mineral, apenas com uma breve parada na 
ferramentaria onde as equipes recebiam os explosivos. (ECKERT, 1985 
apud FREITAS, 2015, p. 32). 

 

Marta Cioccari (2006) buscou, em sua dissertação, por meio das 

representações da comunidade de mineiros de Minas do Leão, desvendar a forma 

como se constituiu sua identidade social baseada no valor-trabalho, na 

sociabilidade, na afirmação da masculinidade e no sentimento de heroísmo, 

decorrente dos perigos enfrentados numa mina subterrânea desativada em 2002.  
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Em seu estudo etnográfico, sobre as formas de construção social da honra no 

cotidiano da comunidade de mineiros de carvão do mesmo município, Cioccari 

(2010) afirmou que, quando chegou nesta localidade, tinha algumas pistas de que o 

futebol possuía uma importância singular no cotidiano da comunidade erguida em 

torno das minas de carvão. Segundo a antropóloga, o pertencimento a uma equipe 

de futebol possui um papel central na construção da chamada pequena honra, 

vinculada ao esporte, ou seja, relacionada ao “valor social atribuído ao indivíduo e 

incorporado por ele, que deriva de suas habilidades corporais” (CIOCCARI, 2010, p. 

361).  

Silva (2007) elaborou uma compilação sobre a história das empresas de 

mineração na região carbonífera do Baixo Jacuí, abrangendo as estratégias 

utilizadas por estas, em busca da autossuficiência em relação à produção de carvão 

no país. Entre as estratégias, está a formação de uma rede de relações, com os 

poderes públicos e a comunidade local. Conforme a autora: 

 

[...] nesta pesquisa buscamos fazer a história da indústria de extração de 
carvão mineral da região de São Jerônimo, a partir do estudo das 
estratégias das companhias de mineração sulinas e das rotinas de trabalho 
entre os anos de 1883 a 1945. (SILVA, 2007, p. 8). 

 

Para tanto, entre as fontes de pesquisa, estão documentações das 

companhias mineradoras, jornais e fontes orais. 

Cabe ainda considerar as obras dos memorialistas locais, que, embora não 

sejam trabalhos acadêmicos, possuem importância, seja por tangenciarem o objeto 

de pesquisa, seja por fornecerem informações sobre questões sociais, políticas e 

culturais das comunidades mineradoras. Desse modo, é necessário atenção às 

construções discursivas que são recorrentes nessas obras. Segundo Klovan (2014, 

p. 18), “[...] existe no imaginário da região, sobre o histórico da mineração, toda uma 

mitologia de homens heroicos e desbravadores que, através da perseverança, 

ergueram os pilares da produção mineira.” Ainda de acordo com esta visão, calcada 

no mito do Eldorado Negro: 

 
De um lado, representa-se o capitalista como herói empreendedor que 
aposta sua riqueza em uma aventura na busca do carvão de pedra. Do 
outro lado, o herói sobre-humano, uma raça diferente de homens que 
enfrenta os perigos subterrâneos ao extrair carvão das entranhas da Terra. 
Todavia, estes últimos, na verdade, em grande parte, malfadados 
personagens que viveram uma desventura articulada pela ganância 
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‘empreendedora’ do capital que os representou como sobre-humanos, mas 
os tratou como objetos descartáveis [...]. (KLOVAN, 2014, p. 20). 

 

São destacadas algumas obras feitas por memorialistas locais. A primeira 

delas é de autoria de Carlos Alfredo Simch,11 que, em sua “Monografia de São 

Jerônimo” (1961),12 enfatizou o mito do Eldorado Negro. Embora, em parte de sua 

obra, descreva as inúmeras dificuldades existentes no trabalho do operário das 

minas de carvão, não deixou escapar um discurso conciliatório entre capital e 

trabalho. 

Na obra de Sulzbach (1989),13 constam alguns relatos acerca das funções 

dos trabalhadores nas minas e os malefícios causados não só pela atividade de 

extração do carvão, causadora de riscos, doenças pulmonares, mutilações, choques 

elétricos e mortes, mas também ante a situação descrita pelo autor como de 

“dependência” dos operários mineiros e de suas famílias em relação às empresas 

mineradoras. O autor afirma: 

 

Outra situação peculiar levou o minerador a uma dependência generalizada 
da Cia. Mineradora: as terras, as casas, a luz, a água, o telefone, o hospital, 
a cooperativa e outras coisas mais, eram propriedade exclusiva dela. Tal 
dependência trouxe consigo um paternalismo nocivo, cujas conseqüências 
se fazem sentir até nossos dias e só se apagarão [sic] através de novas 
gerações. (SULZBACH, 1989, p. 18). 

 

Mesmo enfatizando, em parte de sua obra, as condições de trabalho às quais 

os mineiros estavam submetidos nas profundezas do chão, ressalta-se, entretanto, 

um discurso de exaltação da companhia mineradora que administrava as minas de 

Arroio dos Ratos, pois a caracterizava como uma espécie de “mãe brasileira”.  

                                                
11 Carlos Alfredo Simch foi médico das minas de São Jerônimo e, posteriormente, prefeito desta 
localidade. 
12 A primeira edição foi publicada em 1943. 
13 Ervino Lothar Sulzbach foi sacerdote católico por cerca de 40 anos na localidade de Arroio dos 
Ratos. Chegou na vila operária de Arroio dos Ratos no ano de 1954. Com o fim da extração de 
carvão, Pe. Lothar foi um dos maiores incentivadores da causa emancipacionista em Arroio dos 
Ratos. Destacou-se como memorialista, através da publicação de três livros, entre os quais figura o 
mais conhecido, “Arroio dos Ratos: berço da indústria carbonífera nacional” (1989), que teve duas 
edições lançadas. A obra de Sulzbach continua sendo uma espécie de “fio condutor” na construção 
da memória em torno do universo da mineração de carvão em Arroio dos Ratos. Observa-se que, 
assim como destacado por Pollak (1992), os escritos desse autor, tratam-se de “memórias vividas por 
tabela”, as quais ocorrem quando existem lembranças que não foram vividas pelos sujeitos, mas 
houve um processo de identificação muito intenso entre o indivíduo e tais lembranças, as quais ele 
imagina que realmente vivenciou.  
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Já o memorialista Benedito Veit,14 para a elaboração de “Mineiros, uma raça” 

(1992), entrevistou 107 antigos trabalhadores da mineração, cujos depoimentos 

apontaram tanto para os aspectos positivos do trabalho nas minas quanto para os 

negativos. Geralmente os aspectos positivos estavam relacionados ao fato de se 

possuir um emprego (por mais precário e insalubre que fosse), ao desenvolvimento 

econômico e social da região e, até certo ponto, à “irmandade” existente entre os 

mineiros.15 Já os aspectos negativos estavam relacionados aos acidentes, às mortes 

e às doenças em decorrência do trabalho nas minas. Em vários relatos, é possível 

constatar a relação ambígua de “amor e ódio” ao trabalho na mineração. Da mesma 

forma que Sulzbach (1989), não há um avanço em questões problematizadoras. 

Por fim, destaca-se o trabalho “Butiá em busca de sua história” (1992), de 

autoria da historiadora e memorialista, Gertrudes Novak Hoff. Essa obra trouxe os 

aspectos relativos às origens do nome e da localidade de Butiá. Partindo da 

descoberta do carvão mineral, estabelecimento da indústria extrativa até o período 

de emancipação de Butiá, Hoff (1992) traçou um panorama memorialístico, sem se 

preocupar com a compreensão das contradições, continuidades e rupturas do 

processo histórico, assim como os memorialistas citados. Percebe-se, portanto, uma 

atenção especial aos chamados “vultos históricos de Butiá” (diretores da antiga 

companhia mineradora, prefeitos, vereadores, etc.). 

As obras dos memorialistas locais são fontes que podem apontar para 

indícios importantes a respeito da temática a ser abordada pela pesquisa, no 

entanto, buscou-se realizar a utilização delas de maneira crítica e criteriosa. 

Embora a região carbonífera do Baixo Jacuí, as empresas mineradoras e os 

operários das minas já tenham sido parte do objeto de investigação de diversos 

trabalhos anteriores, ressalta-se a relevância do objeto de estudo trazido por esta 

tese, justamente por centrar-se na investigação de como os operários constroem a 

sua classe a partir também de suas interações nos espaços de lazer e sociabilidade, 

sejam eles sociedades recreativas ou clubes de futebol operário. Nesta tese, os 

mineiros e suas lutas são vistos primordialmente a partir desses espaços. 

                                                
14 Benedito Veit é professor aposentado e memorialista na região carbonífera. Morador da cidade de 
São Jerônimo, publicou diversas obras, entre as quais se destaca “Mineiros: uma raça” (1992). Mais 
informações sobre o autor encontram-se no site: http://beneditoveit.com/. Acesso em: 30 out. 2017. 
15 Essa questão encontra sua contraposição na tese de Speranza (2014), na qual a historiadora 
aponta que a ideia de coesão da categoria mineira era desmitificada pelo fato de que muitos mineiros 
depuseram a favor da companhia mineradora nas lutas entre patrões e operários no campo jurídico. 
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Tendo em vista a perspectiva da história social do trabalho, segundo Schimdt, 

em prefácio à obra de Speranza (2014, p. 17), “história social” é uma expressão 

polissêmica, que “[...] serve mais para marcar posições políticas e acadêmicas [...] 

do que assinalar efetivas coordenadas epistemológicas, teóricas e metodológicas no 

âmbito historiográfico”. Na França, observa-se que a história social esteve associada 

à Escola dos Annales, enquanto, na Grã-Bretanha, esteve vinculada à chamada 

história das classes subalternas. A partir da década de 1950, começou-se a falar de 

uma “nova história social”, a qual, sem recusar as perspectivas anteriores, 

questionava “[...] a sua dificuldade em lidar com a agência dos sujeitos sociais, 

individuais e coletivos, ou seja, com a capacidade de homens e mulheres de 

efetivamente influenciarem nos rumos dos processos sociais” (SCHMIDT in 

SPERANZA, 2014, p. 18).  

Tratando-se especificamente do campo da história social do trabalho, 

Petersen (2011, p. 1) alerta para duas ambiguidades: 

 

Primeiro, esta denominação não designa necessariamente uma abordagem 
herdeira da contribuição dos historiadores marxistas britânicos, como 
geralmente se imagina. Segundo, “história social do trabalho” às vezes é um 
rótulo que se estende indevidamente a outras modalidades da história do 
trabalho.  

 

De qualquer forma, a pesquisa se propôs a dar conta de uma história vista de 

baixo, ou seja, de uma história que se preocupa em investigar a existência e os 

projetos da classe operária, no caso desta tese representada pela categoria dos 

mineiros de carvão do Baixo Jacuí, mesmo num contexto aparentemente marcado 

pela dominação. Para tanto, entre os conceitos-chave, fundamentais para a 

operacionalização da pesquisa, estão os conceitos de experiência e de classe. 

No campo da história do movimento operário, a contribuição de Eric 

Hobsbawm (1917-2012) é fundamental. Ao apontar que a história do movimento 

operário tinha a tendência de identificar classes operárias com o movimento 

operário, ou mesmo com organizações, ideologias ou partidos específicos, 

Hobsbawm abriu caminho para os trabalhos preocupados em estudar a classe 

operária, sem a reduzir às suas lideranças ou às suas expressões organizadas 

(sindicatos ou partidos). A história da classe operária deixou, assim, de ser uma 

expressão abstrata, para tornar-se a história da experiência vivida por homens e 

mulheres reais. 
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Entre os trabalhos que refletem, com maestria, os conceitos norteadores 

desta pesquisa, estão as coleções de artigos compilados nas obras “Os 

trabalhadores” (2015b) e “Mundos do Trabalho” (2015a). Neste último, em artigo de 

1971, Hobsbawm (2015a) discutiu a consciência de classe, sob inspiração da obra 

de George Lukács (1923) (“History and class consciousness”). O historiador 

assinalou o fato de que Marx jamais escreveu de modo sistemático sobre o assunto, 

embora este tenha apontado para a classe como “amplos conjuntos que podem ser 

reunidos sob uma classificação segundo um critério objetivo por manterem relações 

similares com os meios de produção” (HOBSBAWM, 2015a, p. 36).  

Nesse contexto, é importante, no entanto, observar a forma com que E. P. 

Thompson (1924-1993) tratou os conceitos de experiência e classe. Thompson 

destacou-se por suas várias contribuições teóricas, especialmente no âmbito dos 

estudos sobre a classe trabalhadora inglesa. Seus estudos, contudo, ultrapassaram 

o âmbito disciplinar da História, trazendo também importantes reflexões para outras 

ciências, como é o caso da Sociologia, por exemplo. 

Entre os conceitos tratados por Thompson, aquele que se constitui numa via 

de crítica ao marxismo ortodoxo, é o de experiência. Segundo o historiador, 

“experiência humana” era a expressão que Louis Althusser e seus seguidores 

desejavam expulsar, sob injúrias, do “clube do pensamento”, com o nome de 

“empirismo” (THOMPSON, 1981, p. 82).  

Em “A miséria da teoria ou um planetário de erros: uma crítica ao pensamento 

de Althusser”, editado no Brasil em 1981, Thompson trouxe a seus leitores o 

conceito de “experiência histórica e cultural”, como modelos catalisadores da ação 

social. Propôs ainda a distinção entre a experiência vivida e a experiência percebida. 

A segunda categoria aproxima-se daquilo que Marx denominou de consciência 

social. No entanto, a pressão das experiências sobre as ações históricas não 

poderia ser adiada ou falsificada pela “falsa consciência”. 

O conceito de experiência histórica para Thompson serviria, no entanto, para 

que os historiadores percebessem que não é possível pensar determinada classe 

social separada da outra ou propor graus de importância e autenticidade entre elas. 

O processo de autoformação da classe acontece, efetivamente, a partir das 

experiências históricas conquistadas e apreendidas por homens e mulheres 

concretas. 
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E quanto à experiência fomos levados a reexaminar todos esses sistemas 
densos, complexos e elaborados pelos quais a vida familiar e social é 
estruturada e a consciência social encontra realização e expressão [...] 
parentesco, costumes, as regras visíveis e invisíveis da regulação social, 
formas simbólicas de dominação e de resistência, fé religiosa [...] tudo o 
que, em sua totalidade, compreende a ‘genética’ de todo o processo 
histórico, sistemas que se reúnem todos, num certo ponto, na experiência 
humana comum, que exerce ela própria (como experiências de classe 
peculiares) sua pressão sobre o conjunto. (THOMPSON, 1981, p. 189). 

 

Quando Thompson (1981, p. 188) discutiu acerca do conceito de experiência, 

observou-se aí um enfrentamento aos “silêncios de Marx”. Através do chamado 

“termo ausente” – a experiência – “a estrutura é transmutada em processo, e o 

sujeito é reinserido na história” (THOMPSON, 1981, p. 188). Dessa maneira, ocorreu 

uma ampliação do conceito de classe. 

Em “A formação da classe operária inglesa”, Thompson (2019, p. 9) discorreu 

sobre o fazer-se (making) da classe operária, enquanto “[...] processo ativo, que se 

deve tanto à ação humana como aos condicionamentos”. Assim, a classe estava 

presente no seu próprio fazer-se, na sua experiência. O autor salientou ainda que a 

classe não é um objeto dado de antemão, mas uma relação que se constrói na 

medida de sua construção. Nesse processo, estão inseridas as identidades e os 

valores partilhados por indivíduos, segundo uma experiência comum.  

Portanto, a experiência na constituição da classe operária está colocada num 

estrato de tempo que a determina, mas também a ultrapassa, já por ela modificada, 

um espaço de ação, não apenas de possibilidades discursivas. Nessa perspectiva, o 

sujeito atua e, constituindo-se no atuar, expande as perspectivas no sentido da 

experiência. Negro e Silva (2012, p. 102), assim descreveram sobre a formação da 

classe, sob a perspectiva thompsoniana: 

 

Classe é uma formação social e cultural (frequentemente adquirindo 
expressão institucional) que não pode ser definida abstrata ou 
isoladamente, mas apenas em termos de relação com outras classes; e, em 
última análise, a definição só pode ser feita através do tempo, isto é, ação, 
reação, mudança e conflito. Quando falamos de uma classe, estamos 
pensando em um corpo de pessoas, definido sem grande precisão, 
compartilhando a mesma categoria de interesses, experiências sociais, 
tradição e sistemas de valores, que tem disposição para se comportar como 
classe, para definir, a si próprio em suas ações e em sua consciência em 
relação a outros grupos de pessoas, em termos classistas. Mas classe, 
mesmo, não é uma coisa, é um acontecimento. 

 

A classe constitui-se no seu fazer-se, num movimento ativo que articula ação 

humana e condicionamentos sociais. É fruto de experiências comuns, que podem 
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levar à formação de uma determinada identidade, que, por sua vez, coloca-se contra 

a identidade de outros homens em função de interesses materiais e culturais que 

são opostos. 

Ao tratar classe social como um fenômeno histórico, “definida pelos homens 

enquanto vivem sua própria história”, Thompson (2019, p. 9) afirma a perspectiva de 

ver a realidade histórico-social como um movimento contínuo, sujeito a 

transformações oriundas das lutas de classes. Disso resulta a preocupação 

metodológica desse autor de que, para ter validade, toda categoria teórica deva ser 

considerada histórica. 

A historiadora Emília Viotti da Costa (2001), ao fazer um balanço crítico 

acerca da historiografia dos Mundos do Trabalho, apresentou algumas 

possibilidades de enfoques. Entre eles, estão os enfoques econômico, político e 

aqueles que privilegiam a experiência dos trabalhadores. O fato é, segundo a autora, 

que as orientações se sobrepõem e os conceitos são difusos. Assim, recorreu à 

análise da nova história do trabalho, que, do ponto de vista metodológico, assumiu 

uma distância significativa em relação às abordagens tradicionais.  

No decorrer do seu texto, Costa (2001) assinalou a crítica de Peter Winn, o 

qual apontou para o risco da história dos trabalhadores latino-americanos isolar-se 

apenas na experiência dos trabalhadores (seu lazer, suas crenças, suas relações, 

etc.). Conforme a autora, é importante – assim como mencionado por Eugene Sofer 

– defender uma história “de baixo para cima”, na qual os trabalhadores sejam vistos 

como atores históricos, que geram a mudança, e não só reagem a ela. Porém, para 

a historiadora, é necessário estar atento a uma possível fusão criativa entre 

enfoques estruturalistas e culturalistas. 

Embora haja um interesse em destacar a experiência dos trabalhadores – 

segundo Costa (2001), há uma imprecisão metodológica no uso do conceito de 

experiência – em detrimento de uma história de cunho mais economicista, é 

necessário entender essa experiência de forma a relacioná-la com a estrutura.  

Com relação ao tratamento e uso das fontes para a realização desta 

pesquisa, salienta-se que foram levantados documentos em cinco arquivos 

institucionais,16 em arquivos pessoais17 e em sete entrevistas realizadas. 

                                                
16 Arquivo da Federação Gaúcha de Futebol (AFGF), Arquivo Histórico da Mineração (AHM), Arquivo 
Permanente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (APTJRS), Museu de Comunicação Hipólito 
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A construção do arcabouço de fontes que auxiliou na investigação e 

compreensão do objeto de pesquisa iniciou em 2016. Após buscar informações 

sobre a organização desportiva no país entre as décadas de 1930 e 1940, haja vista 

o problema inicial abarcar apenas os clubes de futebol, acessei o Arquivo da 

Federação Gaúcha de Futebol (AFGF), em Porto Alegre (Apêndice A).  

Em consulta a este acervo, foram levantados registros de documentos 

referentes aos clubes de futebol operário da região do Baixo Jacuí que possuíam 

registro na Federação Gaúcha de Futebol (FGF) na área relacionada ao futebol 

amador. Embora este acervo necessite de uma intervenção de profissionais 

arquivistas, visando à sua devida organização, foi possível encontrar entre os 

registros, sem nenhum ordenamento preciso ou guia de consulta, os dossiês de 

filiação dos clubes que incluem os estatutos, a lista de sócios, as fichas de vistorias, 

as iconografias (pavilhões e uniformes), as cópias de alvarás, entre outros 

documentos necessários à filiação do clube à Federação. 

Entre as fontes, também estão as documentações disponíveis no AHM 

(Museu Estadual do Carvão – Arroio dos Ratos).18 Esse acervo19 é composto por 

uma gama diversificada de documentos produzidos pelas companhias mineradoras 

do ano de 1891 ao ano de 1994. Os fundos documentais20 dos quais foram 

levantadas as fontes desta pesquisa foram o Fundo Cadem (1936-1964), que 

corresponde ao período abrangido pela baliza temporal da tese, mais 

especificamente as séries Administrativo (seção de correspondências), Assistência 

Social, Departamento Legal, e o Fundo Sindicatos. 

Também foram realizados levantamentos documentais em processos do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Anexo A), nos quais foi encontrado o 

processo-crime de 1938, que será abordado no terceiro capítulo da tese (seção 4). 

Uma vez que, entre as fontes, tanto encontradas no AHM, quanto no AFGF, 

ressalta-se a presença de clippings (principalmente recortes do jornal Correio do 

                                                                                                                                                   
José da Costa (MCHJC) e Acervo Digital da Biblioteca Nacional (ADBN), este disponível no endereço: 
http://bndigital.bn.gov.br/. Acesso em 21 jun. 2021. 
17 Destaco os acervos pessoais Vili Tissot (APVT) e Tadeu K. Ávila (APTKA), de onde foram 
levantados documentos escritos e iconográficos relativos aos clubes de futebol operário de Arroio dos 
Ratos. Também foi utilizado o acervo pessoal Vanderlete Neves (APVN), no qual foram encontradas 
fotografias relativas ao Brasil Futebol Clube de Butiá. 
18 Sobre a trajetória de salvaguarda desta documentação, conferir Witkowski e Freitas (2015).  
19 Para a compreensão da organização deste acervo, ver Cardoso (2014).  
20 O Guia de fundos documentais (anos de 1891 a 1936) do AHM encontra-se disponível em: 
https://pt.scribd.com/document/335794164/Museu-Estadual-do-Carvao-Guia-do-Arquivo-Historico-
1891-1936. Acesso em: 30 nov. 2017. 
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Povo), foi necessária a investigação direta no acervo do Museu de Comunicação 

Hipólito José da Costa (Porto Alegre), para conhecer o conteúdo completo do 

exemplar do qual foi extraído o clipping. Além disso, no processo de pesquisa em 

periódicos, ainda foi considerado o levantamento sobre os clubes de futebol e as 

sociedades recreativas no Acervo Digital da Biblioteca Nacional. 

Por ocasião das festividades em comemoração aos 100 anos do Esporte 

Clube Brasil, de Arroio dos Ratos, o mais antigo clube de futebol operário da região 

carbonífera, foram realizadas entrevistas com ex-jogadores, torcedores, filhos de ex-

jogadores e de ex-dirigentes do clube por compartilharem histórias e memórias do 

clube entre a comunidade ou mesmo por meio das redes sociais e assim 

contribuírem para o conhecimento acerca do cotidiano e da organização dos 

espaços de lazer e sociabilidade destinados a esta prática esportiva. O mapeamento 

dos entrevistados foi realizado por meio de conversas informais realizadas com 

moradores de Arroio dos Ratos, cidade na qual eu residia no momento das 

entrevistas, onde pude ir localizando as pessoas com a ajuda das próprias pessoas 

da comunidade, que, inclusive, acompanhavam-me na primeira visita à casa do 

possível entrevistado a fim de que pudesse ser estabelecido um primeiro contato 

antes da realização da entrevista. 

As entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado (Apêndice B), em que o 

entrevistado pôde responder a três blocos de perguntas norteadoras da entrevista, 

divididos nos seguintes temas: infância, juventude e família; trabalho; futebol. Ao 

final, o entrevistado ainda era convidado a deixar um depoimento relativo à 

comemoração do aniversário de 100 anos do Esporte Clube Brasil.  

Após a realização da transcrição da entrevista, o documento era 

encaminhado ao entrevistado juntamente com o termo de cedência da entrevista 

(Apêndices C, D, E, F, G e H). Estando de acordo, o entrevistado encaminhava a 

assinatura. Em seguida, o texto retornava ao entrevistado juntamente com um cópia 

em áudio da entrevista. Parte do resultado deste trabalho de entrevistas e de coleta 

de fotografias foi apresentado durante sessão solene da Câmara de Vereadores de 

Arroio dos Ratos, em comemoração ao centenário do clube,21 através de 

apresentação de material audiovisual sobre o tema.  

                                                
21 A sessão solene em homenagem ao centenário do Esporte Clube Brasil foi realizada no dia 14 de 
agosto de 2018. 
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Tendo em vista as perspectivas teóricas de abordagem do objeto e o estudo 

das fontes levantadas, a tese foi desenvolvida em quatro capítulos (seções 2, 3, 4 e 

5) além desta introdução (seção 1) e da conclusão (seção 6). 

A proposta central do primeiro capítulo (seção 2) é apresentar um panorama 

sobre a tradicional região carbonífera do Rio Grande do Sul, destacando os 

processos de constituição da indústria do carvão mineral e de formação da 

comunidade operária local.  

Primeiramente, será apresentado o processo de constituição da indústria 

carbonífera no Rio Grande do Sul, seu período áureo e sua decadência. Serão 

destacados discursos e ações utilizadas pelo Cadem a fim de legitimar a 

superexploração dos operários especialmente durante a conjuntura da Segunda 

Guerra Mundial e da Ditadura do Estado Novo no Brasil (1937-1945). 

Após, serão abordados aspectos voltados ao trabalho nas minas de carvão, 

que vão desde o contato dos trabalhadores com as propostas de trabalho até as 

condições insalubres e perigosas de trabalho. 

Ao final do primeiro capítulo (seção 2), busca-se compreender a maneira 

como se constituíram os serviços de assistência social do Cadem a partir da 

perspectiva da vila-fábrica. Para isso, serão abordadas as principais áreas que 

compreendiam os serviços, isto é, educação, moradia, saúde, religião, controle 

policial e recreação, as quais buscavam aporte nas ideias higienistas em voga à 

época.  

Hobsbawm (2015a, p. 313) classificou o futebol como “quase uma religião 

leiga da classe operária”. Ainda nesta célebre passagem, o historiador afirmou que 

os jornais ingleses atestaram a importância que o futebol foi ganhando no cotidiano 

operário, tendo em vista os resultados dos jogos, que inicialmente eram publicados 

para apenas “preencher espaço”, mas que, com o tempo, foram atraindo, cada vez 

mais, leitores ávidos pelo esporte. 

Ao estudar sobre as origens do futebol moderno, constata-se a relação entre 

o seu quadro geográfico (Inglaterra) e histórico (Revolução Industrial), os quais não 

podem ser dissociados (FRANCO JÚNIOR, 2007). Em seu nascedouro, o futebol 

está intimamente ligado a uma realidade industrial, marcada por uma lógica que não 

se distancia do modo de produção. Ao atentar-se às regras futebolísticas, por 

exemplo, pode-se pensar no intenso desenvolvimento das instituições, que são 

regras do jogo social.  
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Tendo em vista a importância dos espaços de lazer e sociabilidade para o 

operariado das minas, apontados pelo Cadem como “recreação”, no segundo 

capítulo (seção 3) serão abordados aspectos gerais acerca da formação do futebol 

operário na região carbonífera do Baixo Jacuí, tendo em vista o destaque que 

tiveram os clubes de futebol operário entre o operariado carbonífero.  

A respeito do futebol no campo da pesquisa histórica, cabe pontuar que, num 

balanço dos trabalhos apresentados nos simpósios da Associação Nacional de 

História (ANPUH), de 1961 a 2017, segundo Figols (2018), a história do futebol 

como tema central apareceu pela primeira vez no evento em 1975 e só começou a 

ganhar destaque a partir da década de 1990.  

 

Após a criação de um Simpósio Temático específico para o Esporte e Lazer, 
em 2003, o que se viu foi uma profusão de trabalhos apresentados nos 
eventos organizados pela ANPUH, acompanhado do crescimento do próprio 
campo da História do Esporte e Lazer. (FIGOLS, 2018, p. 9). 

 

Busca-se, no entanto, compreender o discurso constituído em torno do ideário 

higienista e a maneira como este estava relacionado aos esportes. Compreende-se, 

assim, parte das tentativas de dominação do Cadem, aqui especificamente o 

fomento ao desenvolvimento de clubes de futebol na região das minas, 

especialmente a partir do final da década de 1930. 

Ao final do segundo capítulo (seção 3), discute-se sobre as políticas 

desportivas na conjuntura do Estado Novo e da Segunda Guerra Mundial. Por fim, 

apresenta-se o processo de formação dos primeiros clubes de futebol na região 

carbonífera do Baixo Jacuí, centrando-se mais especificamente nos clubes formados 

nas minas de Arroio dos Ratos, onde se encontram registros sobre a formação mais 

antiga de clubes de futebol entre os operários da indústria carbonífera local. 

Durante o terceiro capítulo (seções 4 e 5) serão discutidos aspectos relativos 

aos conflitos no interior da classe como parte da sua construção. Primeiramente, 

serão apresentados os conflitos no interior do ambiente de trabalho. Após, por meio 

da análise de um processo-crime envolvendo dois operários das minas de Arroio dos 

Ratos durante uma partida de futebol em 1938, serão observadas as maneiras como 

se configuram os conflitos também por meio dos clubes de futebol operário e 

amador. Nesse momento, será questionada a solidariedade de classe que, em 

determinados momentos, é ativada e, em outros, não é manifestada. Assim, são 
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observadas também as heterogeneidades que compõem a classe operária e 

discutida a validade analítica do conceito de classe. 

Considerando a heterogeneidade da classe, perceptível inclusive através de 

seus espaços de lazer e sociabilidade, serão analisadas, durante o quarto e último 

capítulo (seção 5), algumas das formas e dos espaços heterogêneos de resistência 

dos mineiros. O intuito é identificar as principais reivindicações dos mineiros dentro 

do recorte temporal abrangido por essa pesquisa, bem como suas ações visando 

fazer valer seus direitos e, desse modo, garantir melhores condições de vida e 

trabalho. 

Posteriormente, será apresentado o Dissídio Coletivo de 1943 entre Cadem e 

Sindicato dos Mineiros, como um importante instrumento no qual a pauta do lazer foi 

exposta, indicando a relevância das sociedades recreativas e das entidades 

esportivas para a comunidade operária das minas de São Jerônimo. 

Por fim, o quarto capítulo (seção 5) finaliza discutindo o processo de 

construção de sentidos próprios da classe operária para as suas práticas lúdicas e 

esportivas, contrapondo ou mesmo ressignificando os padrões impostos, calcados 

no higienismo e difundidos pelas classes dominantes. 
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2 A REGIÃO CARBONÍFERA DO RIO GRANDE DO SUL: DA DESCOBERTA 
DO CARVÃO MINERAL À “ERA CADEM”  

 

A proposta central deste capítulo é apresentar um panorama sobre a 

tradicional região carbonífera do Rio Grande do Sul, destacando os processos de 

constituição da indústria do carvão mineral e de formação da comunidade operária 

local. Enfatiza-se, sobretudo, o período que compreende a chamada “Era Cadem”22 

(1936-1947). Dessa maneira, busca-se primeiramente (seção 2.1) apresentar o 

processo de constituição da indústria carbonífera no Rio Grande do Sul, partindo da 

descoberta do carvão mineral na região do Baixo Jacuí, passando pela pioneira 

instalação do aparato industrial carbonífero no Brasil (final do século XIX) até chegar 

ao período de ápice desta indústria e início de sua progressiva decadência (década 

de 1930 e final da década de 1940). Em relação a este último período, o qual se 

insere no recorte temporal desta tese, serão destacados discursos e ações utilizados 

pelo Consórcio Minerador a fim de legitimar a superexploração dos operários. Assim, 

esta tese irá discorrer também sobre as relações sociais que se estabeleceram na 

região e que convergem com a conjuntura da Segunda Guerra Mundial e Ditadura 

do Estado Novo no Brasil (1937-1945). 

Em seguida, serão abordados aspectos voltados ao trabalho nas minas de 

carvão que incluem desde o contato dos trabalhadores com as propostas de 

emprego (seção 2.2) até as condições de trabalho, marcadas pela extrema 

insalubridade e periculosidade (seção 2.3). As correspondências vindas de diversos 

locais do Estado e do país apresentam esta intensa busca por parte das companhias 

mineradoras de “braços” para o trabalho nas minas durante o período de maior 

demanda do carvão nacional. Por outro lado, as condições de trabalho encontradas 

pelos trabalhadores atraídos pelos anúncios de emprego em jornais de grande 

circulação estavam entre as mais perigosas e penosas. 

Por fim, busca-se ainda compreender a maneira como se constituíram os 

serviços de assistência social do Cadem a partir da perspectiva da vila-fábrica 

(seção 2.4). Para isso, serão abordadas as principais áreas que compreendiam os 

                                                
22 Segundo Speranza (2012), este período vai da criação do Consórcio Administrador de Empresas 
de Mineração (Cadem), em 1936, até o período em que encerrou a hegemonia do Consórcio sobre a 
matéria-prima local, o que aconteceu quando o Governo do Estado entrou definitivamente na 
exploração de carvão com a criação do Departamento Autônomo do Carvão Mineral (DACM). 
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serviços, isto é, educação, moradia, saúde, religião, controle policial e recreação, as 

quais buscavam aporte nas ideias higienistas em voga à época.  

Este panorama aponta para a maneira como foram construídas as relações 

sociais na região, para a experiência de classe e posterior compreensão de como 

esta, diante de movimentos em direção à dominação e à resistência, pôde ser 

percebida mais especificamente entre os clubes de futebol e demais espaços de 

lazer e sociabilidade desenvolvidos amplamente durante a Era Cadem, conforme 

será discutido nos capítulos posteriores. 

Para este capítulo, serão trazidas fontes primárias disponibilizadas 

primordialmente pelo Arquivo Histórico da Mineração (AHM). A partir dessas fontes, 

é possível compreender parte das subjetividades envolvidas no processo e que 

apontam para problematizações voltadas a uma “história vista de baixo”, ou seja, 

que, ao invés de estudar somente as classes dominantes e suas instituições, 

preocupa-se também com a existência e os projetos da classe operária. Desse 

modo, ancorada na perspectiva trazida por E. P. Thompson, a partir deste capítulo, 

este estudo pretende compreender as bases em que foram construídas as relações 

de trabalho, para posteriormente compreender como se desenvolveram também, em 

meio aos espaços específicos de lazer e sociabilidade. 

 

2.1  A INDÚSTRIA DO CARVÃO DO PRINCÍPIO AO APOGEU  

 

A microrregião carbonífera do Baixo Jacuí, no Estado do Rio Grande do Sul, é 

constituída por municípios historicamente destacados pelo pioneirismo na indústria 

do carvão mineral no Brasil. São eles: Arroio dos Ratos, Butiá, Charqueadas e Minas 

do Leão. Essas localidades, durante o período abrangido pelo recorte temporal 

desta pesquisa, eram distritos pertencentes ao município-sede, São Jerônimo. A 

partir da década de 1960, os antigos distritos ou vilas passaram pelo processo de 

emancipação política. Assim aconteceu com Butiá, em 1963, Arroio dos Ratos, em 

1964, e posteriormente, nas décadas de 1980 e 1990, com os distritos de 

Charqueadas (emancipado em 1982) e Minas do Leão (emancipado em 1992). 

Ainda hoje estão incluídos nesta delimitação geográfica da microrregião do Baixo 

Jacuí também os municípios de Triunfo, Eldorado do Sul, General Câmara e Barão 

do Triunfo. 
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A Figura 1, a seguir, apresenta a localização da região em relação ao mapa 

do Rio Grande do Sul. A Figura 2 apresenta as delimitações entre os municípios da 

região carbonífera do Baixo Jacuí. A Figura 3, por sua vez, mostra os principais 

locais de extração mineral, entre os anos 1930 e 1950, evidenciando, inclusive, as 

estradas de ferro e os portos utilizados para o escoamento da produção através do 

rio Jacuí.  

 

Figura 1 – A Região Carbonífera do Baixo Jacuí, Rio Grande do Sul 

 

 

 
Fonte: Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

Figura 2 – Delimitações atuais dos municípios da região carbonífera do Baixo Jacuí 

 

 
 

Fonte: Associação dos Municípios da Região Carbonífera (2014). 

 

Figura 3 – Região carbonífera do Baixo Jacuí sob a perspectiva de suas minas de 
carvão, ferrovias e portos (décadas de 1930 a 1950) 

 

 
 
Fonte: Reprodução do quadro apresentado no Guia do Arquivo Histórico da Mineração (1891-1936) 
(2016, p. 105). 
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A história da indústria do carvão nesta região do Brasil (da descoberta do 

minério à implantação do aparato industrial) está perpassada pelos processos de 

formação da localidade. Para tanto, deve-se observar o quanto essa história está 

atravessada por uma memória local construída em torno do “glorioso” pioneirismo 

europeu e da força e coragem dos operários mineiros ao extrair das entranhas da 

terra o “ouro negro”. Essa memória, consequentemente, gerou uma espécie de 

aprisionamento da comunidade carbonífera em torno do mito do “Eldorado Negro”, 

como demonstrou Klovan (2014).  

Para compreender a construção das memórias da população local em torno 

da indústria do carvão do Baixo Jacuí e das relações decorrentes desta, recorre-se a 

uma classificação voltada basicamente a três gerações de memorialistas. A primeira 

geração inclui a herdeira do trono, Princesa Isabel, a qual, quando de sua visita às 

minas de carvão de Arroio dos Ratos, relatou sua experiência em carta a D. Pedro II. 

Acrescenta-se ainda a esta primeira geração os relatos do engenheiro Eugenio 

Dahne, que, por meio de seu relatório de 1893, exaltou o papel dos operários 

estrangeiros (ingleses) nos primórdios da indústria do carvão na região. Observa-se, 

a partir daí, a ênfase no operário estrangeiro como pilar da construção desta 

comunidade de trabalho. 

Já a segunda geração tratou de organizar os “relatos pioneiros” de maneira a 

formar um material para aquilo que Assmann (2011) chama de uma memória 

funcional, ou seja, relacionada à questão de uma política de identidade. 

O expoente da segunda geração trata-se de Alfredo Simch, médico das minas 

de carvão, que foi também prefeito do município-sede da região carbonífera (São 

Jerônimo). Em “Monografia de São Jerônimo” (primeira edição de 1943), Simch 

(1961) destacou todo o panorama econômico, social, político e religioso dos distritos 

mineiros. A obra se tornou a principal referência para a construção de outras tantas 

monografias dos distritos mineiros, que se espalharam pela região especialmente a 

partir da década de 1980, sendo, por muito tempo, parte inclusive dos conteúdos da 

disciplina de História ministrados aos alunos do ensino fundamental das escolas da 

região. 

Como principais representantes da terceira geração de memorialistas, 

destacam-se os trabalhos de padre Sulzbach (1989), de Veit (1992) e de Hoff 

(1992). Embasados na obra de Simch, esses autores seguem a mesma linha de 

exaltação do trabalho, expõem experiências consideradas por eles próprios como 
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positivas do período áureo da mineração de carvão e não abordam aspectos 

relacionados, por exemplo, às lutas dos operários contra a superexploração das 

companhias mineradoras. 

Segundo a obra de Hoff (1992), a descoberta do carvão ocorreu em 1795, na 

localidade do Curral Alto (Minas do Leão), realizada por um soldado português cujo 

nome é desconhecido. Ainda é citado pelos memorialistas locais o nome de Joaquim 

José da Fonseca Souza Pinto como o responsável pela descoberta do carvão no 

ano de 1807 (SULZBACH, 1989).  

Consta, segundo as narrativas dos memorialistas locais, que o início do 

processo de extração do carvão, a fim de verificar as potencialidades do minério, 

aconteceu em 1826, na localidade do Faxinal, próximo a Arroio dos Ratos 

(SULZBACH, 1989). Conforme Sulzbach (1989), este processo foi viabilizado 

através do uso de mão de obra escrava provavelmente vinda das estâncias locais. O 

autor não apresenta fontes sobre a questão do trabalho escravizado nas minas, mas 

trata-se de uma hipótese que tem sido aventada pelos memorialistas e historiadores 

da temática da mineração de carvão no Rio Grande do Sul e que ainda carece de 

investigações mais específicas. Este cenário de descobertas e extrações do carvão 

para pesquisa se estendeu por vários anos até o estabelecimento definitivo da 

indústria carbonífera no país, que ocorreu em 1872.  

Em 1853 chegou à região do Faxinal o inglês James Johnson, que é 

considerado pela memória local como o pioneiro da indústria carbonífera no Brasil. 

Em 1866, após receber a concessão do governo imperial para iniciar a lavra da mina 

de Arroio dos Ratos, Johnson retornou à Inglaterra trazendo “recursos financeiros e 

humanos” (SULZBACH, 1989, p. 51) para dar início à empreitada do carvão através 

da The Imperial Brazilian Collieres, companhia fundada por Johnson em parceria 

com Inácio Ferreira de Moura, em 1872. Entre os “recursos humanos” trazidos por 

Johnson estavam doze famílias inglesas das quais ainda hoje existem descendentes 

na região.  

Com a morte de Johnson em 1873, a The Imperial decretou falência e seu 

acervo foi vendido em leilão em 1880 (HOFF, 1992). Diante dessa situação, em 

1878, a empresa Holtzweissig, com sede em Porto Alegre, à qual foi concedida a 

lavra das minas de Arroio dos Ratos pelo prazo de 30 anos, iniciou seus trabalhos 

na região. Mais uma vez, as dificuldades em relação à comercialização do carvão, 
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assim como aconteceu com a The Imperial, foram a causa da suspensão dos 

trabalhos. 

No ano de 1883, foi a vez de a Companhia das Minas de Carvão de Pedra de 

Arroio dos Ratos iniciar a lavra do minério. Segundo Sulzbach (1989, p. 53) esta 

empresa “[...] progrediu sensivelmente e aumentou sua produção de carvão. Para 

tanto contribuiu, sobremaneira, a construção da nova estrada de ferro para o porto 

de Charqueadas, novo local de embarque do carvão, num percurso de 20 km”.  

Foi durante o período em que esta companhia esteve à frente dos negócios 

do carvão mineral que Arroio dos Ratos recebeu a visita da Princesa Isabel, em 13 

de janeiro de 1885. Esse fato possui destaque no imaginário da comunidade 

carbonífera que o inclui na memória local da região, juntamente com aspectos 

curiosos sobre os quais não há comprovação nas fontes históricas. Tal é o caso da 

herdeira do trono imperial ter pernoitado em Arroio dos Ratos durante sua visita. Ao 

conversar com os moradores da cidade de Arroio dos Ratos, não é raro que, ao 

mencionar o tema, eles venham inclusive a apresentar o suposto local onde a 

princesa teria pernoitado. 

A empresa Minas de Carvão de Pedra de Arroio dos Ratos também teve 

desfecho semelhante ao de suas antecessoras. No ano de 1888, passou por 

liquidação judicial. No ano seguinte à falência da Companhia das Minas, em 1889, 

outra empresa instalou-se em Arroio dos Ratos, a Companhia Estrada de Ferro e 

Minas de São Jerônimo (CEFMSJ), que possuía sede no Rio de Janeiro. Com essa 

empresa atuando na região, as minas de Arroio dos Ratos assistiram à expansão da 

extração do minério e de sua comercialização.  

Primeiramente, destaca-se a conjuntura da Primeira Guerra Mundial como o 

motor que impulsionou as vendas do carvão em razão da falta do insumo 

estrangeiro e do petróleo importado. Também colaborou para esta situação 

favorável ao carvão nacional o seu uso pela Viação Férrea e pela Usina do 

Gasômetro em Porto Alegre, a partir da década de 1920. Entretanto, foi na década 

de 1930 que a indústria do carvão encontrou as bases favoráveis para a posterior 

modernização e racionalização da produção. 

Segundo Klovan (2014), a visita de Vargas às minas do Baixo Jacuí, em 

1931, foi decisiva para a instituição do Decreto nº 20.089, de 09 de junho do mesmo 

ano, que obrigava todo o importador de carvão mineral a queimar 10% do produto 

nacional misturado proporcionalmente ao carvão estrangeiro (BRASIL, 1931).  
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Nessa conjuntura que apontava para novas e promissoras condições para o 

desenvolvimento da indústria do carvão, houve o consequente aumento do 

povoamento da região, principalmente devido à transferência da mão de obra 

agrícola para o trabalho nas minas, conferindo assim uma nova dinâmica às 

relações de trabalho.23 É também neste período que se acentuaram os conflitos 

entre operários e companhias mineradoras, de maneira que, em 1933, foi fundado o 

Sindicato dos Mineiros na região.24 

No ano de 1936, em função da enchente que assolou Arroio dos Ratos, foi 

alterado o curso dos negócios de carvão. De 1936 a 1964, as empresas de 

mineração, Companhia Carbonífera Rio-Grandense (CCR, que, em 1941, 

transformou-se em Companhia Carbonífera Minas do Butiá, a CCMB), de Butiá, e a 

Companhia Estrada de Ferro e Minas de São Jerônimo (CEFMSJ), de Arroio dos 

Ratos, foram unidas e passaram a ser administradas pelo Cadem.  

A Era Cadem25 (1936-1947) compreende o período que converge com o 

recorte temporal proposto por esta pesquisa e, por isso, será abordada com mais 

detalhes, a fim de compreender a dinâmica na qual se insere a análise do tema 

central de pesquisa. 

Os investimentos, especialmente na área da assistência social, advindos da 

alta lucratividade oriunda com a indústria do carvão, especialmente durante a 

Segunda Guerra Mundial como demonstra Speranza (2012), auxiliaram na 

construção do imaginário do “progresso” e do “moderno” na região, encobrindo, 

desse modo, a exploração efetuada por meio das relações entre trabalho e capital. 

                                                
23 Trazendo como exemplo a edição do jornal Diário de Notícias de outubro de 1943, Speranza (2012, 
p. 71) afirma que esta descreve a área de Arroio dos Ratos “[...] com suas 1,5 mil casas, mas deixa 
escapar que a população total era de 6,6 mil ‘almas’, sendo 2,5 mil eram empregados do CADEM”. 
Em Butiá, segundo a historiadora, a mesma reportagem refere-se à “[...] existência de 2,2 mil 
operários e de 1,7 mil casas”. 
24 Sobre a fundação do Sindicato dos Mineiros, ver Freitas e Witkowski (2006). 
25 Speranza, em sua tese de doutorado (2012), estabeleceu uma periodização da mineração de 
carvão na região tendo como critério o desenvolvimento econômico do setor. Assim, o primeiro 
período é marcado pela exploração carbonífera numa fase que vai do final do século XVIII até 1872; 
adiante, o segundo período, vai de 1872 a 1936; a Era Cadem; o terceiro período, como mencionado, 
compreende os anos de 1936 a 1947; e o quarto período compreende os anos de 1947 a 1964 e 
caracteriza-se por um declínio progressivo da mineração de carvão do Rio Grande do Sul no 
panorama energético nacional (SPERANZA, 2012). Ainda se destaca nesta última fase a criação do 
DACM. Desse modo, a Viação Férrea, uma das principais compradoras de carvão das minas do 
Cadem, passou a se abastecer do carvão extraído pela estatal. A partir daí, iniciou-se o abandono 
progressivo das minas pioneiras de Arroio dos Ratos, o que trouxe consequências econômicas e 
sociais que perduram até a atualidade. Por fim, há ainda o quinto período, o qual se refere ao 
remodelamento empresarial que permanece em vigor até os dias de hoje (SPERANZA, 2012): o 
Cadem foi incorporado pela Companhia de Pesquisas e Lavras Minerais (Copelmi) e, cinco anos 
depois, o DACM transformou-se em Companhia Rio-Grandense de Mineração (CRM). 
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Nesse sentido, Klovan (2014, p. 53) destaca: “aqui o desenvolvimento capitalista 

concentrou o lucro nas mãos de poucos acionistas e, aos demais, trouxe sofrimento 

e pobreza”. Esse imaginário em torno de uma suposta época “áurea” encontrou na 

figura do engenheiro fluminense Roberto Cardoso, diretor do Cadem entre os anos 

de 1936 a 1951, a síntese do “homem de negócios” responsável pelo 

desenvolvimento econômico e social das minas de São Jerônimo.26  

As relações entre o governo e as companhias carboníferas, acentuadas a 

partir da década de 1930 por meio dos “homens de negócios” que controlavam as 

empresas e o Consórcio, podem ser verificadas por meio das correspondências 

encaminhadas por esses industriais a órgãos do governo e figuras ligadas a eles. 

Embora não deixe evidente possíveis ambições político-partidárias por parte de 

Cardoso, o estudo de Klovan (2014) demonstra as relações entre industriais e 

políticos, por exemplo, através das correspondências entre Lindolfo Collor e 

Cardoso. As correspondências apresentadas a seguir também demonstram esse 

aspecto. 

Antes mesmo da efetiva instalação da Justiça do Trabalho no Brasil, no ano 

de 1941, Luiz Betim Paes Leme, sócio do Cadem, juntamente com Otávio Reis, 

escreveu, em 1938, a bordo do navio Astúrias, ao Ministro do Trabalho, Valdemar 

Falcão. Na carta, Paes Leme discorreu sobre os estudos que havia feito em apenas 

oito dias de viagem sobre a questão da “arbitragem obrigatória”.27  

Num discurso explicitamente liberal, o industrial afirmava que não havia 

urgência para se tratar do assunto no Brasil. E continuava:  

 

Os “leaders” socialistas que influem de modo decisivo no governo da maior 
parte das nações inventaram a arbitragem obrigatória justamente para 
impedir que a lei natural pudesse exercer a sua ação benéfica em favor do 
argumento da ophelimidade,28 isto é, em prol do interesse geral, que é 
assim sacrificado a uma questão de prestígio pessoal e ao egoísmo 
intransigente dos operários colocados.  

 

                                                
26 Optou-se por utilizar a denominação “minas de São Jerônimo” para identificar os principais distritos 
operários do período estudado: Arroio dos Ratos e Butiá. Importa, no entanto, atentar para o uso 
desta denominação nas fontes primárias, nas quais “minas de São Jerônimo” refere-se 
especificamente apenas ao distrito de Arroio dos Ratos. 
27 Carta de Luiz Betim Paes Leme ao Ministro do Trabalho, Valdemar Falcão. À bordo do navio 
Astúrias, 1938. Recebida em: 05/05/1938. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. 
Tipologia Cartas. AHM. 
28 Valor de uso de uma mercadoria. 
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Reforçando o seu discurso contrário à instalação da Justiça do Trabalho 

afirmava que as nações que adotaram semelhantes instituições “[...] se vão atolando 

cada vez mais na miséria”. Segundo Paes Leme, sem a Justiça do Trabalho e na 

confiança das “leis naturais”, que regulariam os salários, haveria “paz social” e não 

existiriam “[...] as lutas sociais desconhecidas até hoje entre nós”. Era um liberal 

(“sem um largo sopro de liberalismo não podemos vivificar a nossa economia”) 

negando a luta de classes no país. A partir desse documento, é possível conhecer 

“[...] os interesses egoístas e as desculpas de classe que sempre podem encontrar 

razões para que os pobres continuem a ser pobres” (THOMPSON, 1998, p. 23) e, no 

caso descrito, sem nenhum espaço onde possam levar suas reivindicações adiante. 

Paes Leme finalizou seu arcabouço de argumentos contra a criação da 

Justiça do Trabalho fazendo um apelo: “Tenho a esperança que meu prezado amigo 

não recomende ao Chefe da Nação o dispositivo do projeto que permite aos juízes 

resolver conflitos que não envolvam infrações de leis ou desrespeito a contratos 

livremente consentidos”.  

Outra correspondência que elucida as estratégias do Cadem de manutenção 

da exploração da força de trabalho utilizando-se de suas relações com o governo é a 

carta, enviada sob o título “confidencial”, encaminhada em 1943 por “Paulo” 

(pseudônimo utilizado por Cardoso) ao engenheiro-chefe das minas de Arroio dos 

Ratos, Lupinacci, relatando acerca de uma reunião que teve com “Serafim” 

(Marcondes Filho, ministro do Trabalho, Indústria e Comércio).29  

No contexto da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Cardoso utilizava-se 

de argumentos como o “esforço de guerra” e o combate à “quinta coluna” a fim de 

impedir o andamento do Dissídio Coletivo de 1943. Segundo o diretor do Cadem, a 

“quinta coluna” (assim como denominava os advogados) instalada na região das 

minas era a responsável por articular dissídios entre os operários e ganhar altos 

valores em razão disso. 

O documento segue registrando a necessidade de fiscalização por parte de 

“Mauricio” (Heitor Moreira, um dos diretores da CEFMSJ) e “Angelo” (Fernando 

Lacourt, engenheiro-chefe da CCMB) durante a votação de questões que envolviam 

o dissídio. O combate também deveria ser contra o “Vitelo” (Sindicato dos Mineiros) 

e suas estratégias junto ao operariado das minas. Nesse contexto, Cardoso 

                                                
29 Carta de Roberto Cardoso ao engenheiro Lupinacci. Rio de Janeiro, 23/09/1943.  Fundo 
documental Cadem. Série Assistência Social. Tipologia Cartas. AHM. 
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orientava a realização de propagandas sobre as obras da assistência social 

realizadas nas minas por meio de fotos e depoimentos e buscava que os mineiros 

não sindicalizados aderissem à sindicalização e votassem majoritariamente contra o 

dissídio.  

Na intenção de impedir os avanços da legislação trabalhista até as minas, 

Cardoso narrou em sua correspondência a reação do Ministro do Trabalho:  

 

Bateu-me, entretanto na tecla de que tudo quanto eu [Paulo] havia feito 
estava muito bem, muito interessante, mas que era necessário fazer 
qualquer coisa sob o ponto de vista educacional, a fim de que os nossos 
operários compreendessem que deviam ser mais assíduos ao trabalho, 
procurando melhorar espontaneamente o seu ‘“standard” de vida e as 
condições de higiene em que vivem com as suas famílias. 

 

Porém, Cardoso contra-argumentou:  

 

Respondi imediatamente que eu não julgava possível qualquer trabalho 
nesse sentido e que por isso sempre julguei preferível preparar as crianças 
para, no futuro, os operários de amanhã se encontrem em condições de 
saúde e com instrução suficiente para compreender os benefícios da 
legislação trabalhista, aceitando-a e modificando, consequentemente o 
“standard” de vida em benefício próprio. 

 

Seguindo, eram reforçadas as medidas para a “derrubada” do Sindicato dos 

Mineiros, que, segundo ele, Heitor Moreira e Fernando Lacourt deveriam estar 

encarregados de agir no meio dos operários, convencendo-os a serem favoráveis 

somente a algumas partes da legislação trabalhista, aquelas que não oferecessem 

riscos ao andamento da produção de carvão, beneficiando assim, apenas ao capital.  

Por fim, a correspondência deixava claro que era interesse do Consórcio que 

as leis trabalhistas fossem suspensas para os serviços de mineração, e isso seria 

possível “[...] desde que os operários não se compenetrem da situação atual que o 

nosso País atravessa”. Dessa maneira, as companhias acreditavam que não seriam 

atingidas pelas reivindicações vindas do operariado das minas num período de plena 

produção e altos lucros para a indústria. 

Cabe destacar que parte das correspondências remetidas pelo Cadem 

durante este período respeitavam uma extensa lista de códigos utilizados em 

comunicações extraoficiais. Cabral (2016), em sua pesquisa, citou a lista de códigos 
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que ultrapassa 40 páginas e que está salvaguardada no AHM.30 “Arrolados por 

ordem alfabética, as situações, pessoas, bens e empresas eram renomeadas dentro 

de uma linguagem específica” (CABRAL, 2016, p. 129). 

Sobre o conteúdo das correspondências citadas anteriormente, observa-se 

que, ao mesmo tempo que se estabeleceu a exploração brutal da força de trabalho e 

as tentativas de impedir o avanço dos direitos dos trabalhadores até as minas, as 

formas de resistência do operariado fortaleceram-se, assim como demonstra 

Speranza (2012) por meio de suas análises de processos trabalhistas entre os anos 

de 1946 e 1954. 

Foi no período da Segunda Guerra Mundial que a indústria do carvão do Rio 

Grande do Sul conheceu o seu auge. Como verificado por meio das 

correspondências, a entrada de capital, o argumento do “esforço de guerra” 

alicerçado em ideias nacionalistas próprias do período da ditadura estado-novista e 

o discurso do “progresso” e do “moderno” com base nas ideias higienistas, 

construíram relações que afetaram, de alguma maneira, as instituições, as entidades 

de classe e, consequentemente, as pessoas, em sua maioria mineiros e suas 

famílias, moradores dos distritos de São Jerônimo. 

Em 1942, a guinada do Brasil em sua posição de apoio às potências do Eixo, 

passando a apoiar os países Aliados e tendo entre suas justificativas os ataques dos 

navios na costa brasileira, fez com que algumas medidas um tanto alarmistas 

fossem adotadas, especialmente nas capitais brasileiras. Nesse sentido, o Decreto-

lei nº 4.098, de 13 de maio de 1942, definiu, como “encargos necessários à defesa 

da Pátria, os serviços de defesa passiva antiaérea” (BRASIL, 1942a). A 

possibilidade de construção de abrigos antiaéreos representava o medo instaurado 

na sociedade de que bombardeios viessem a atingir as cidades. 

Em Porto Alegre, a sociedade mobilizou-se para a defesa por meio de duas 

campanhas que foram lançadas visando à arrecadação de fundos: uma capitaneada 

pelo jornal Correio do Povo, que buscava fundos para a construção de abrigos 

antiaéreos, e outra, pelo Sindicato dos Metalúrgicos, que arrecadava dinheiro para 

ajudar a Força Aérea Brasileira (FAB) a adquirir caças (UM BUNKER..., 2017).  

                                                
30 Arquivo localizado junto ao Complexo do Museu Estadual do Carvão. Arroio dos Ratos (Rio Grande 
do Sul – Brasil). Neste importante arquivo especializado sobre a história da mineração de carvão no 
Rio Grande do Sul, encontram-se mais de 700 mil registros sobre a história da mineração de carvão 
no Brasil e de seus trabalhadores. Para mais informações sobre a constituição do acervo e sobre os 
seus fundos documentais, ver Museu do Arquivo Histórico da Mineração (2016).  
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Na região das minas de São Jerônimo, a subcomissão local de defesa 

passiva antiaérea mobilizou a população para a arrecadação de fundos visando à 

construção dos abrigos antiaéreos nos distritos. Em setembro de 1942, Eva 

Coutinho de Oliveira, que recentemente havia assumido a direção do grupo escolar 

Visconde de Mauá, em Butiá, encaminhou um manuscrito aos membros da 

subcomissão (Luiz Custódio de Souza, subdelegado de polícia de Butiá, e Fernando 

Lacourt, engenheiro-chefe das minas de Butiá), juntamente com o valor de 

1:553$700 (um conto quinhentos e cinquenta e três mil e setecentos réis), 

arrecadados através de coletas feitas por alunos e professores da instituição de 

ensino a fim de contribuir para a construção dos abrigos em Butiá.31 Os membros da 

subcomissão responderam ao manuscrito dois dias depois, agradecendo e 

destacando “a nobreza e patriotismo do ato”.  

Os grupos escolares das minas foram oportunos no processo de 

disseminação do discurso nacionalista. Em 1942, Suely Gomes de Oliveira, em seu 

último ano como diretora do grupo escolar Visconde de Mauá, encaminhou ao 

engenheiro-chefe, Castro Lima, um exemplar do “Álbum da Nacionalização”, o qual 

foi recebido pela professora através da Secretaria de Educação.32 Nesse intento 

considerado cívico, a professora, um dia após enviar o álbum, encaminhou outro 

documento33 a Castro Lima, afirmando que o grupo escolar havia recebido um 

auxílio de Roberto Cardoso para a compra da bandeira nacional, mas que ainda 

precisava da contribuição do engenheiro-chefe para liquidar o débito da escola com 

a Casas Carvalho em Porto Alegre. 

Acompanhava o processo de nacionalização empreendido durante o Estado 

Novo a troca dos nomes de vários grupos escolares. No Rio Grande do Sul, o 

Decreto Estadual nº 280, de 19 de junho de 1941,34 justificava essa ação por meio 

da seguinte afirmação: “considerando que é de todo vantajoso dar denominação às 

escolas, pois assim, se cultua a memória daqueles que serviram à Pátria, em 

diversos setores, e se favorece a obra educativa, apresentando à infância a 

                                                
31 Manuscrito de Eva Coutinho de Oliveira à Subcomissão de Defesa Passiva Antiaérea de São 
Jerônimo (Luiz Custódio de Souza e Fernando Lacourt). Butiá, 28/09/1942. Fundo documental 
Cadem. Série Assistência Social. Tipologia Cartas. AHM. 
32 Documento encaminhado por Suely Gomes de Oliveira a Castro Lima. Butiá, 08/05/1942. Fundo 
documental Cadem. Série Assistência Social. Subsérie Educação. AHM. 
33 Documento encaminhado por Suely Gomes de Oliveira a Castro Lima. Butiá, 09/05/1942. Fundo 
documental Cadem. Série Assistência Social. Subsérie Educação. AHM. 
34 Decreto nº 280 de 19 de junho de 1941. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. 
Subsérie Educação. AHM. 
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sugestão de grandes vidas”. Através do decreto assinado por Miguel Tostes e 

Coelho de Souza, os grupos escolares de Ijuí, São Vicente e Butiá receberam, 

respectivamente, os nomes de Rui Barbosa, Borges do Canto e Visconde de Mauá.  

Ainda referindo-se à área da educação, o período da Segunda Guerra 

Mundial interferiu, inclusive, nos vencimentos pagos aos servidores. Em documentos 

referentes aos funcionários dos grupos escolares das minas, os lançamentos35 

atestam pagamentos a professoras (classe A e C) e porteira servente, em que 

estavam incluídas as contribuições de guerra. 

Neste discurso de defesa da pátria, em plena conjuntura da Segunda Guerra 

Mundial, do Estado Novo e da administração das minas pelo Cadem, cabe salientar 

também a maneira com que foram estabelecidas as relações entre patrões e 

operários por meio do Sindicato dos Mineiros. 

Em 1942, o Sindicato dos Mineiros em Arroio dos Ratos assumiu a tarefa de 

arrecadar fundos em favor da compra do bombardeiro Itagiba.36 Numa solicitação 

feita pelo delegado regional do trabalho, Norival Paranaguá de Andrade, em favor 

dessa aquisição, a diretoria do Sindicato arrecadou o valor de 150$000. Heitor 

Moreira, então engenheiro-chefe da CEFSMJ, e Fernando Lacourt, engenheiro-

chefe da CCMB, doaram (na soma dos valores) 39$041:800, o que demonstra o uso 

do discurso do patriotismo aliado ao esforço de guerra, que, na prática, resultou na 

superexploração do operariado. 

A pressão dos patrões para que o Sindicato estivesse alinhado às políticas do 

governo Vargas e assim atenuasse os conflitos de classe diante do período 

favorável à indústria do carvão, fez com que, além das arrecadações em favor do 

Itagiba, outras tarefas mais complexas fossem assumidas, como o controle dos 

operários faltantes durante o esforço de guerra. Desse modo, o Cadem forçava o 

posicionamento do Sindicato dos Mineiros “cujo prestígio” estava “em jogo”, 

buscando como ação imediata a entrega de uma relação de nomes dos mineiros 

faltantes que trabalhavam na CCMB.37 Enquanto isso, o Consórcio buscava 

                                                
35 Vencimentos a pagar do ano de 1943. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. 
Subsérie Educação. AHM. 
36 Ofício nº 88/42 encaminhado pelo presidente do Sindicato dos Mineiros, em Arroio dos Ratos, 
Afonso Pereira Martins e pelo primeiro secretário da entidade, João Tavares da Silva, a Norival 
Paranaguá de Andrade, delegado regional do trabalho. Arroio dos Ratos, 19/09/1942. Fundo 
documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
37 Documento encaminhado por Roberto Cardoso a Raymundo Andrade (segundo secretário do 
Sindicato dos Mineiros, em Butiá). Butiá, 18/03/1943. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 
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justificativas para a suspensão dos mineiros faltantes, utilizando-se de argumentos 

nacionalistas que os caracterizavam como “maus brasileiros” e “maus chefes de 

família”.  

Em setembro de 1942, o Sindicato dos Mineiros compeliu os operários a 

comparecerem ao trabalho em meio às comemorações da independência do Brasil, 

tudo isso em virtude do estado de guerra: “O governo apela para que cada operário 

em seu setor de trabalho seja um soldado progredindo para a defesa da nação, 

portanto rogamos a demonstração de patriotismo de cada operário”.38 Sobre esse 

discurso em torno dos “soldados da produção”, Glaucia Vieira Ramos Konrad (2006) 

acrescenta que não se tratava apenas de uma metáfora, mas de uma intervenção no 

sentido de aumentar a acumulação de capital em setores que seriam beneficiados 

por meio de outros mecanismos de política econômica, como crédito e taxa de 

câmbio favorável aos exportadores. 

No mês posterior, a diretoria do Sindicato dos Mineiros em Butiá dirigiu-se à 

categoria mineira mediante o documento de título “Aos operários mineiros”.39 

Citando o Decreto nº 4.637, de 31 de agosto de 1942 (BRASIL, 1942b), destacava 

que o estado de beligerância em que se encontrava o país impunha à produção o 

máximo do seu rendimento.  

Pressionado e apelando para um discurso patriótico, o Sindicato afirmava aos 

mineiros que o aumento das horas de trabalho da categoria não tinha relação com o 

aumento dos lucros que seriam revertidos às companhias mineradoras. O Sindicato 

finalizava o apelo da seguinte maneira: “Na expectativa de que os mineiros 

compreendam que são os interesses da nação que exigem esta quota de sacrifício e 

não os interesses do patrão, esperamos ser atendidos neste nosso apelo”. O 

documento não surtiu efeito entre o operariado, que, por sua vez, não foi convencido 

pela artimanha discursiva utilizada pela entidade de classe. 

Os mineiros continuaram contestando acerca do não cumprimento do Cadem 

em relação à Portaria nº 36 da Coordenadoria de Mobilização Econômica. O 

Consórcio inclusive justificava a negação dos avisos prévios pelo fato de parte dos 

mineiros serem reservistas do Exército. Dessa maneira, afirmava que, por 

determinação do Ministro da Guerra, os operários tiveram a convocação adiada a 

                                                
38 Comunicado do Sindicato dos Mineiros. Butiá, 05/09/1942. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 
39 “Aos operários mineiros”. Butiá, 13/10/1942. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 
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fim de trabalharem nas minas neste período considerado de relevância para a 

defesa nacional. 

Havia tentativas por parte das companhias mineradoras de tornar os mineiros 

reféns de uma lógica revestida pelo discurso nacionalista, a qual beneficiava apenas 

ao capital. Mesmo em meio aos insistentes avisos do engenheiro Lacourt, que 

incluíam ameaças de aplicação das disposições do Decreto nº 4.937 (BRASIL, 

1942c) aos mineiros reservistas considerados desertores por não comparecerem ao 

trabalho, as faltas ao trabalho prosseguiram.40  

No ano seguinte, em fevereiro de 1943, Roberto Cardoso dirigiu-se aos 

representantes do Sindicato dos Mineiros de maneira a impor o apoio da entidade às 

ações do Cadem: “Brasileiro e amigo de sua Pátria, como eu, V.S., estou certo, 

concordará que a penalidade imposta é bem justa, pois pune a quem se nega a 

cumprir com o mais sagrado dos deveres que sem dúvida é o de servir a seu país”.41  

Em março de 1943, impelido pelo Cadem, o segundo secretário do Sindicato 

dos Mineiros, Raymundo Andrade, dirigiu-se a Fernando Lacourt apresentando a 

lista solicitada pelo Consórcio dos operários faltantes ao serviço sem causa 

justificada entre os dias 1º e 11 de março daquele ano. O Sindicato chegou a 

conclusão, conforme as listas, de que em média 100 operários faltavam diariamente 

ao serviço. De maneira conciliatória, lamentavam o fato:  

 

Nessa hora em que estamos empenhados na disposição de dar tudo quanto 
possuímos para salvar a dignidade nacional e para que possamos viver 
n’um país livre e honrado, este Sindicato sente-se no dever indeclinável de 
concitar a todos os seus associados, operários desta mina, a empregarem o 
máximo dos seus esforços, frequentando com assiduidade seu trabalho e 
não medindo sacrifícios, pois cada mineiro em seu setor de trabalho, 
representa um soldado na linha do front, batendo-se pela conquista da 
civilização, pelos direitos da humanidade, pela glória do Brasil, pela 
liberdade das nações unidas, pela fé democrática, pelo progresso e pelos 
direitos alheios. Não nos movem outros intuitos a não ser o da paz e do 
trabalho, bem conhecendo a soma de sacrifícios que está o Brasil chamado 
a fazer.42  

 

                                                
40 Konrad (2006) cita o caso do mineiro Joaquim Delgado, que, em janeiro de 1944, foi preso por 
deserção. 
41 Documento encaminhado por Roberto Cardoso ao presidente Sindicato dos Mineiros. 13/03/1943. 
Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
42 Raymundo Andrade segundo secretário do Sindicato dos Mineiros, em Butiá, respondia a Fernando 
Lacourt sobre as listas de operários faltantes em 1943. Butiá, 13/03/1943. Fundo documental 
Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
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Seguindo posturas nacionalistas e conciliatórias e tendo em vista a conjuntura 

do esforço de guerra, o Sindicato dos Mineiros imprimiu e distribuiu cópias dos 

manifestos da Liga de Defesa Nacional (LDN) (Figura 4) como forma de 

demonstração de apoio dos mineiros ao esforço de guerra. O material, com o título 

de “A quinta coluna contra o corpo expedicionário”, fazia apelos fortemente 

nacionalistas buscando arrecadar apoio da opinião pública à entrada do Brasil na 

guerra (“declarando guerra, o governo cumpriu a vontade do povo”).43  

 

Figura 4 – Capa do impresso da Liga de Defesa Nacional (1943) 

 

 
 
Fonte: Arquivo Histórico da Mineração (AHM). 

 

                                                
43 “A quinta coluna contra o corpo expedicionário” (“mandado imprimir pelo Sindicato dos 
Trabalhadores da Extração de Carvão de São Jerônimo para seus associados”) – 1943. Fundo 
documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
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A pressão do Consórcio por meio do Sindicato dos Mineiros resultou na 

extração de mil toneladas de carvão em apenas um domingo de 1943. Em ofício44 

encaminhado a Lacourt, Afonso Pereira Martins, presidente do Sindicato, afirmou: 

“[...] tal façanha muito nos alegra, por tal fato ser um índice seguro da boa 

compreensão dos operários em face do estado atual do país”. Ainda tratando das 

ausências dos operários aos domingos, Martins comunicava a falta ao serviço do 

“patrão da 66”.45  

Mesmo em meio a este contexto de dominação e exploração do Cadem e de 

atuações contraditórias da entidade de classe, os mineiros buscaram formas de 

resistir e inverter a ordem das coisas numa demonstração de que o controle do 

Estado e, consequentemente, das companhias mineradoras sobre os operários não 

era absoluto. As documentações, especialmente as encontradas no fundo 

documental Sindicatos do Arquivo Histórico da Mineração, apontam para indícios de 

estratégias de resistência, por vezes sutis, a fim de romper com a exploração das 

companhias mineradoras.  

Após situar o processo de constituição da indústria do carvão no Brasil 

enfatizando a “Era Cadem” e parte das relações existentes especialmente no 

período da Segunda Guerra Mundial, serão abordados, na sequência, os principais 

aspectos que marcaram as condições de vida e de trabalho dos sujeitos que 

compuseram a trama da comunidade formada em torno das minas de carvão. 

Por meio de cartas encaminhadas às companhias mineradoras, busca-se 

compreender o perfil e as motivações que levaram ao deslocamento de diversas 

pessoas para as minas de carvão de São Jerônimo. Interessa aqui observar o fluxo 

interno de trabalhadores vindos das diversas regiões do Rio Grande do Sul e do 

Brasil.  

 

 

 

 

                                                
44 Ofício nº 84/43 encaminhado por Afonso Pereira Martins a Fernando Lacourt. Arroio dos Ratos, 
29/06/1944. Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
45 “Patrão de galeria” era a expressão utilizada para designar o mineiro que comandava as equipes 
de operários responsáveis pelo desmonte e escoamento do carvão mineral. 
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2. 2  ENTRE ANÚNCIOS E CARTAS: A BUSCA POR TRABALHO NAS MINAS DE 
SÃO JERÔNIMO 

 

 

Não se pergunta de onde vem ou por documento, pois passado todos tem. 
O importante é o momento! 46 

 

Tratando-se da questão da migração de mão de obra para as zonas 

carboníferas, Ad Knotter (2015) afirmou ser a mineração de carvão uma indústria 

global. Segundo o autor, “em qualquer lugar do globo onde havia minério, mesmo 

nas mais desoladas e remotas áreas, emergiram minas, e seus administradores 

precisaram encontrar, mobilizar e transportar trabalhadores a fim de tornar possível 

a extração” (KNOTTER, 2015, p. 14). Assim ocorreu na região do Baixo Jacuí, onde 

não só a migração de estrangeiros, mas também a migração interna constituiu a 

formação da comunidade de operários das minas de São Jerônimo, com suas 

experiências relevantes para o processo de formação da classe. 

Os anúncios publicados em jornais de grande circulação visando ao 

recrutamento da mão de obra para as minas eram atrativos. Dessa maneira, as 

cartas de diversos trabalhadores endereçadas às empresas mineradoras 

controladas pelo Cadem vinham de diferentes regiões do Rio Grande do Sul e dos 

demais estados do país. Os operários escreviam diretamente para os engenheiros-

chefe das companhias buscando informações sobre a atividade e o salário 

correspondentes às vagas de trabalho e também sobre as condições de moradia e 

vida na região das minas.  

Ainda sobre o recrutamento veiculado pelos jornais, o jornal Diário de Notícias 

de outubro de 194047 apresentava uma nota acerca do envio de emissários do 

Cadem em busca de operários para o trabalho nas minas. Segundo a nota, “o alto 

funcionário” do Cadem, Severino Grisquelo, naquele momento percorria a região sul 

do Estado do Rio Grande do Sul contratando operários para as minas de Arroio dos 

Ratos e Butiá. 

                                                
46 Trecho da canção “Saga Mineira” (compositores: Luiz Paulo Fanfa dos Anjos e Almiro Dornelles), 
ganhadora das categorias Melhor Tema da Região Carbonífera e Música mais Popular, na VI edição 
do Festival Coxilha Negra de Butiá (1994). 
47 DIÁRIO DE NOTÍCIAS, “Emissários do Consórcio de Mineração percorrem o Estado à procura de 
operários para as minas”, 10/10/1940. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/093726_02/2983. Acesso em: 26 maio 2021. 

http://memoria.bn.br/DocReader/093726_02/2983
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Nesse ponto, é interessante sublinhar que em algumas das cartas os 

trabalhadores, antes mesmo de obterem informações acerca de como se 

desenvolvia a atividade nas minas, já ofereciam de imediato a sua força de trabalho.  

As narrativas apresentadas pelos trabalhadores através das cartas relatavam 

a situação difícil em que viviam. É possível verificar que quanto maior a qualificação 

(isto é, qualificação técnica) ou a experiência apresentada, mais argumentos em 

favor da negociação de salários eram colocados pelos interessados nas vagas. São 

apresentadas a seguir dez cartas que compõem o fundo documental Cadem. Estas 

estão localizadas na série “Assistência Social” do AHM. 

Osmar Costa, em sua carta48 direcionada ao “gerente das minas”, 

manifestava seu interesse em trabalhar na mineração de carvão. Na oportunidade, 

perguntava sobre o valor do salário de um operário, se ofereciam casa para a família 

e se pagavam o deslocamento para a região. Sua experiência de trabalho anterior 

havia sido na pedreira da Parada Saibro, região de Dom Pedrito.49 No canto 

esquerdo do documento, há um indicativo de que a passagem foi encaminhada, pois 

consta escrito: “uma passagem”.  

Trabalhador de Estrela do Sul, Minas Gerais, região do Triângulo Mineiro, 

José Francisco Alves escrevia ao diretor do Cadem expondo suas condições 

econômicas: “disponho de poucos recursos para ir aí, necessitando assim passagem 

e dinheiro para minha viagem”.50 Acrescentava ainda que tinha oito filhos, “alguns já 

utilizáveis em serviços externos da Cia”. Acredita-se que sua possível situação de 

miserabilidade fazia com que oferecesse sua prole como mão de obra na mineração.  

Em carta direcionada à “diretoria das minerações”, sob o título “Procurando 

emprego em suas Minas”,51 Rudolf Teufort, engenheiro técnico, de nacionalidade 

alemã, formado em Barham, solicitava emprego nas minas do Cadem. Estando em 

Passagem de Mariana, Estado de Minas Gerais, dizia ter experiência de oito anos 

de trabalho nas minas de Passagem, como inspetor geral, e 22 anos de experiência 

no trabalho em minas de carvão na Alemanha. Justificava o pedido de emprego pelo 

                                                
48 Manuscrito recebido em 09/09/1946. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Tipologia 
Cartas. AHM. 
49 Para informações sobre a localização, ver Estações Ferroviárias do Brasil (2011). 
50 Manuscrito de 01/07/1946. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Tipologia Cartas. 
AHM. 
51 Manuscrito de 24/03/1946. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Tipologia Cartas. 
AHM.  
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fato de desejar estar mais próximo de seus dois filhos, que estavam residindo em 

Pelotas. Ao final da carta, já indicava que desejava “um mensal” de Cr$6000,00.  

Raul Santana, 25 anos, escrevia da estação Abacatu, antiga “Xarqueada São 

Luiz”, região próxima à Santa Maria.52 Após ter tido contato com anúncio em jornal,53 

conforme indicou em sua carta,54 solicitava “o mais breve possível” emprego nas 

minas de São Jerônimo, pois se encontrava desempregado. Indicava ainda que não 

possuía condições para se deslocar em direção à região das minas e, portanto, 

pedia à companhia que custeasse suas passagens a fim de se deslocar brevemente. 

Não especificava sua qualificação.  

Da Vila Blau Nunes, região de Cruz Alta, outra carta.55 Dessa vez, o 

remetente mencionava o nome do veículo de comunicação por meio do qual teve 

contato com o anúncio sobre o trabalho das minas: o jornal Correio do Povo. 

Segundo ele, a companhia estava recrutando trabalhadores entre 21 e 40 anos. 

Mais uma vez, foi solicitado o envio de passagem para deslocamento até a região 

das minas. Manoel Ribeiro Trindade, o remetente, dizia ter 24 anos, ser solteiro e 

reservista do Exército. Levaria consigo atestado de conduta. Como declarava 

possuir problema em uma das pernas, indicava que poderia trabalhar de 

“apontador”, pois, segundo ele, escrevia e contava bem. Ainda acrescentava ser 

“entendido a motorista”, embora não possuísse carteira de habilitação em função da 

falta de recursos.  

O jornal Correio do Povo mais uma vez foi indicado como sendo uma das 

fontes principais dos anúncios sobre emprego nas minas. De Ijuí, Lourenço Martins, 

27 anos, casado, também escrevia perguntando sobre “as condições de casa e 

trabalho” nas minas.56 Afirmava ainda que estava disposto a se deslocar para a 

região, desde que a Companhia fornecesse passagens para o seu deslocamento e 

de sua esposa, mediante desconto em seu “ordenado”.  

                                                
52 Para informações sobre a localização, ver Estações Ferroviárias do Brasil (2018).  
53 Não é indicado na fonte a qual jornal o remetente se refere. 
54 Manuscrito de 23/09/1946. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Tipologia Cartas. 
AHM.  
55 Manuscrito recebido em 09/12/1946. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Tipologia 
Cartas. AHM.  
56 Manuscrito de 16/10/1946. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Tipologia Cartas. 
AHM.  
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Os jornais de Santa Maria também anunciavam vagas para trabalhar nas 

minas de São Jerônimo. A carta57 de José Almeida da Rocha, 26 anos, natural de 

Júlio de Castilhos, solteiro, reservista “de primeira categoria”, destacava que o 

anúncio foi lido em um jornal da cidade, cujo nome não foi especificado. O remetente 

explicou que havia trabalhado na prefeitura de Santa Maria e que se achava há mais 

de dois meses desempregado. Ainda dizia ter “muita vontade de trabalhar nas minas 

do Butiá” e que tinha dois cunhados que já haviam trabalhado nessas minas. 

Também aguardava o envio de passagem para que pudesse se deslocar para a 

região. Ao canto do documento, escrito a lápis, mais uma vez havia um indicativo de 

que a passagem foi enviada: “1 passagem”. Em carta posterior à Companhia, José 

confirmava o recebimento de uma correspondência da companhia, na qual constava 

resposta positiva ao seu pedido de emprego, e informava estar no aguardo do envio 

da passagem para a estação de Santa Maria, que ainda não havia chegado até 

aquele momento, a fim de que pudesse se deslocar para as minas. 

De Novo Hamburgo, José Schneider escrevia à companhia após contato com 

o anúncio publicado no jornal Correio do Povo, de 15 de agosto de 1946, o qual 

indicava que o Cadem procurava um técnico mecânico. Na carta,58 o remetente 

apenas solicitava mais informações acerca da vaga.  

Em outro caso, o anúncio de emprego foi publicado pelo Diário de Notícias, e 

a carta59 de interesse veio da região da Campanha, cidade de Bagé. O candidato à 

vaga dizia ter bastante prática no trabalho nas minas, pois já havia trabalhado nas 

minas de “Hulha Negra”. João Guaíba Lamotte pedia informações acerca do envio 

de passagens para deslocamento até a região, sobre existência de pensões para 

almoço e que explicassem sobre todas as condições, “inclusive os preços de 

ordem”.  

Outra carta60 veio de Bagé, porém o remetente era natural de Fortaleza. Ele 

tinha 22 anos, era casado, reservista e possuía instrução secundária e curso de 

desenho e topografia. Jerônimo Thomé da Silva descrevia suas experiências de 

trabalho anteriores, incluindo seu trabalho como topógrafo locador da estrada de 

                                                
57 Manuscrito de 01/08/1946. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Tipologia Cartas. 
AHM.  
58 Manuscrito de 16/08/1946. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Tipologia Cartas. 
AHM.  
59 Manuscrito de 04/01/1946.  Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Tipologia Cartas. 
AHM.  
60 Manuscrito de 24/11/1946. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Tipologia Cartas. 
AHM.   
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ferro Vale do Rio Doce, em Minas Gerais e Espírito Santo. Em sua extensa carta, 

apresentou as experiências de trabalho em diversos estados do país, entre eles São 

Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás. Já indicava quais eram seus 

“ordenados”. Deixava claro ainda que, em todos esses cargos, tinha homens ao seu 

controle profissional, o que indicava as suas pretensões para exercer cargos de 

chefia.  

Entre as dez cartas descritas, três vinham da região da Campanha (Bagé e 

Dom Pedrito), duas da região Central do Estado (Santa Maria), duas do Estado de 

Minas Gerais, uma de Novo Hamburgo, uma de Cruz Alta e uma de Ijuí. Três dos 

remetentes eram técnicos, portanto, pediam informações detalhadas do trabalho e 

inclusive sugeriam salários. Outros seis interessados pediam passagens a fim de 

realizar o deslocamento para as minas. Desses, apenas um pedia informações 

acerca do trabalho e das condições da localidade, os outros manifestavam o 

interesse de deslocarem-se o mais brevemente possível, sem ao menos pedirem 

mais informações. Assim que chegavam às minas de São Jerônimo, deparavam-se 

com a realidade das condições de trabalho marcadas por perigos e extrema 

insalubridade. 

Por meio desses manuscritos, é possível observar o grau de qualificação dos 

trabalhadores, quais eram suas condições socioeconômicas e os aspectos 

relacionados ao fluxo interno de trabalhadores que se deslocaram para a região das 

minas do Baixo Jacuí durante o período estudado. A partir desses aspectos, 

entende-se, por exemplo, a configuração da população operária da região das 

minas, que, para além da presença de estrangeiros, também contava com mão de 

obra nacional proveniente de diversas regiões do país. As experiências diversas 

trazidas por esses trabalhadores, fossem estrangeiros ou nacionais, oriundos da 

realidade industrial ou rural, compõem o arcabouço de formas encontradas pelos 

mineiros do Baixo Jacuí para resistirem às tentativas de dominação por parte dos 

patrões. 

 

2.3  BAIXANDO AS MINAS DE CARVÃO E ENFRENTANDO AS CONDIÇÕES DE 
TRABALHO 

  

Entre as cartas citadas, apenas em uma o remetente se dispôs a verificar as 

condições de trabalho (“aí caso eu me agrade”) antes de decidir trabalhar nas minas 
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de São Jerônimo. Nas cartas dos demais candidatos, ao mesmo tempo em que os 

trabalhadores solicitavam informações sobre as condições de trabalho, salários e 

acesso aos serviços de assistência social, ficava evidente o apelo à colocação no 

posto de trabalho de forma imediata devido ao fato de os remetentes encontrarem-

se desempregados. 

Além das cartas vindas de outras regiões do Rio Grande do Sul e do país, 

destaca-se também o processo de recrutamento de mão de obra estrangeira. Esse 

processo iniciou juntamente com a empreitada da industrialização do carvão na 

região, ou seja, quando as primeiras famílias vindas da Inglaterra, sob a iniciativa de 

James Johnson, assentaram-se na região de Arroio dos Ratos. 

Após a vinda dos ingleses, os espanhóis que se encontravam na região de 

Barão do Triunfo também migraram para Arroio dos Ratos em busca de emprego 

nas minas. Ainda entre os imigrantes que se deslocaram para a região, estão os 

poloneses,61 que, em Butiá, assentaram-se na rua Polônia.  

A busca por trabalho e melhores condições de vida impulsionava a vinda de 

trabalhadores para a região e, durante as décadas de 1930 e 1940, diante da oferta 

de emprego e propaganda dos serviços de assistência social, levou ao aumento 

expressivo do deslocamento para a região de São Jerônimo. 

Para retratar as condições de trabalho, Fernando Carvalho, primeiro 

secretário do Sindicato dos Mineiros em Butiá, encaminhou, em maio 1933, um 

ofício62 à Augusto Baptista Pereira, engenheiro-chefe das minas, no qual expôs uma 

série de reclamações feitas pelos mineiros em relação às péssimas condições de 

trabalho a que estavam submetidos.  

Primeiramente, Fernando Carvalho destacava as questões que mais afligiam 

os tocadores de carro.63 Segundo ele, os operários alegavam a diminuição de peso 

                                                
61 Segundo Knotter (2015, p. 26), entre os mineiros migrantes da Europa, os poloneses foram 
pioneiros e, inicialmente, aqueles que mais se deslocaram. O autor cita os exemplos de migração de 
poloneses para Alemanha, França, Bélgica e Estados Unidos. 
62 Ofício nº 17. Manuscrito de Fernando Carvalho para Augusto Baptista Pereira. Butiá, 1933. Fundo 
documental Sindicatos. Tipologia Memorial/Relatório Condições de Trabalho. AHM. 
63 Sobre as funções do mineiro de subsolo, cabe destacar: o mineiro furador era o responsável pelo 
“desmonte” do carvão realizado com o uso de marretas, picaretas e marteletes de ar comprimido, ou 
seja, é o responsável por cortar a rocha e extrair o minério. O tocador de carros (em algumas regiões 
de extração de carvão, também conhecido como vagoneteiro) era quem empurrava as toneladas de 
carvão ao longo dos trilhos instalados no subsolo. Já o madeireiro realizava o escoramento das 
paredes das minas para evitar que estas cedam durante o processo extrativo. O cartucheiro era 
responsável por preparar os explosivos para o desmonte do carvão. Ainda se destacam outras 
funções, não desempenhadas no subsolo, mas que fazem parte da identidade forjada em torno do 
“que é ser mineiro” na região do Baixo Jacuí. Entre elas, estão a de peneireiro (ou escolhedor), que 
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nos carros de carvão, especialmente em função da instalação de uma nova balança. 

Outra questão era a sucessiva falta de carros no mapa da extração e a sugestão do 

Sindicato de que seria conveniente que os engatadores “apontassem”, ou seja, 

registrassem separadamente os carros de pedra (rejeitos do minério) e de carvão de 

cada tocador. Esse fato muito incomodava os tocadores devido à pesagem do 

carvão influenciar nos seus ganhos. 

Outra questão bastante considerada no documento sobre as condições de 

trabalho dos mineiros dizia respeito à falta de banheiros no subsolo da mineração 

em função do corte do cano que conduzia água ao local. Assim, restava aos 

mineiros realizarem as suas necessidades fisiológicas “ao ar livre e no meio da 

estrada”. O documento também apontava que os foguistas reclamavam de não 

haver nenhum tipo de cobertura no seu local de trabalho, tendo de trabalhar 

“debaixo d’água” em dias de chuva. 

Além das péssimas condições de trabalho, a carga horária tornava penosa e 

fatigante a atividade do mineiro, potencializado a situação de superexploração do 

operariado. Nesse sentido, o Sindicato dos Mineiros64 reivindicava que os operários 

do trapiche e das peneiras tivessem 15 minutos de intervalo para realizar suas 

refeições, dado que trabalhavam oito horas consecutivas sem ao menos terem um 

intervalo para alimentação.  

Somado às condições insalubres estavam ainda os acidentes de trabalho. 

São constantes os relatos sobre a periculosidade e as mortes nas minas de carvão 

que partem das memórias dos moradores da região que trabalharam ou tiveram 

parentes que exerceram atividades nas minas.65 

Entre as documentações consultadas para esta pesquisa, constam vários 

depoimentos cedidos às subdelegacias de polícia locais referentes aos acidentes. 

                                                                                                                                                   
separava as pedras e os entulhos do minério), o carpinteiro e o ferreiro, que trabalhavam nas oficinas 
das companhias mineradoras na produção de instrumentos para a mineração, e o foguista, que 
operava as máquinas a vapor visando ao escoamento da produção.  
64 Alexandre Yugueiros (presidente do Sindicato dos Mineiros, em Butiá) e Fernando Carvalho 
(primeiro secretário do Sindicato) em carta para Baptista Pereira. Manuscrito. Butiá, 30/03/1933. 
Fundo documental Sindicatos. Tipologia Memorial/Relatório Condições de Trabalho. AHM. 
65 A título de exemplo, cita-se o documentário “Ouro Negro, a saga do carvão” (2006), de Rodrigo 
Lopes, produzido pelo projeto Revelando Brasis, do Ministério da Cultura. Nesse documentário, 
observa-se relatos voltados à árdua condição de trabalho dos mineiros da região, especialmente 
durante o período abrangido por esta pesquisa. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=UCYiqjRuZYk. Acesso em: 18 abr. 2021. 
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Entre eles, está o depoimento66 prestado por José Dias Fernandes ao inquérito 

instaurado para investigar a morte do mineiro Samuel Lavrador, em fevereiro de 

1934, na mina de Arroio dos Ratos.  

Segundo o operário espanhol, “após ter carregado os tiros”,67 Samuel pediu 

ao seu ajudante, o depoente, que fosse guardar as ferramentas de trabalho e, 

enquanto este realizava a tarefa, houve a queima rápida do estopim próxima à área 

onde Samuel estava, acidente comum à época, sem que houvesse tempo para que 

Samuel pudesse sair da galeria. Ao voltar para a posição do primeiro tiro, José Dias 

Fernandes encontrou o patrão da Galeria68 17, Samuel Lavrador, ferido. Mesmo 

tendo sido levado para fora do poço e recebido atendimento, Lavrador não resistiu 

aos ferimentos e veio a falecer. 

Em agosto de 1937, em memorial69 encaminhado pelo Sindicato dos Mineiros 

por meio de Amaro Junqueira Saraiva ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, 

foi exposta “[...] a situação de desamparo em que se encontram, em face da lei, os 

trabalhadores que empregam as suas atividades nas Companhias Estrada de Ferro 

e Minas de São Jerônimo e Carbonífera Rio-Grandense [...]”.  

Na primeira parte do documento, é explicado como se desenvolvia o trabalho 

nas minas de carvão, afirmando inicialmente que este trabalho, naquele momento, 

diferenciava-se do das épocas anteriores, quando se submetiam “[...] escravos ou 

condenados a penas máximas”. Sobre essa questão, embora não tenham sido 

encontradas fontes que corroborem a hipótese da situação dos trabalhadores na 

região em épocas anteriores, Knotter (2015) afirma que houve a presença de 

escravos e apenados nas minas de carvão dos países os quais descreve em seu 

trabalho. Segundo o autor, nos Estados Unidos, mais precisamente nos estados do 

sul (Geórgia, Tennessee e Alabama), durante o século XIX, o trabalho de 

presidiários era regularmente utilizado nas minas, assim como o emprego de 

escravos na mineração foi comum em período anterior (KNOTTER, 2015).  

No memorial, a ênfase sobre o trabalho de escravos e condenados em 

períodos anteriores reforçava o discurso em torno das condições árduas nas quais o 

                                                
66 Depoimento de José Dias Fernandes ao subdelegado de polícia local, Cândido do Amaral Batalha, 
sobre a morte do operário Samuel Lavrador. Arroio dos Ratos, 05/02/1934. Fundo documental 
Sindicatos. Tipologia Memorial/Relatório Condições de Trabalho. AHM. 
67 Inserir material explosivo nas frentes de serviço das minas para efetuar o desmonte do minério. 
68 Operário responsável pela frente de trabalho. 
69 Memorial encaminhado pelo Sindicatos dos Mineiros ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, 
Agamenon Magalhães. Rio de Janeiro, 26/08/1937. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Memorial/Relatório Condições de Trabalho. AHM. 
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trabalho nas minas se desenvolvia. De qualquer modo, mesmo ainda não havendo 

evidências concretas sobre o trabalho escravo nas minas de carvão do Baixo Jacuí, 

cabe considerar o protagonismo dos trabalhadores escravizados no processo de 

descoberta do afloramento de carvão na região, contrapondo a versão da 

descoberta do carvão mineral pelo europeu. Segundo Hoff (1992, p. 13), “em 1826, 

alguns escravos de Fuão de Freitas encontraram um afloramento de carvão próximo 

ao Faxinal, abandonado por um quarto de século, ao ser encontrado, veio a tornar-

se o verdadeiro ponto de partida da mineração da hulha em nosso estado”. Com 

base nessa informação, é possível compreender que a empreitada da indústria do 

carvão no Brasil partiu da descoberta feita pelos trabalhadores escravizados, e não 

primeiramente pelo europeu. 

Voltando às condições de trabalho nas minas, apontadas pelo memorial, para 

compreender a rotina do trabalho na mineração foram descritas minuciosamente as 

atividades que envolviam as funções mais diretas na mineração: o desmonte e o 

arranque do carvão.  

Segundo o documento, os poços de mineração possuíam cerca de 70 metros 

de profundidade. Havia também os chamados planos inclinados para acesso aos 

poços. O desmonte e o arranque do carvão eram realizados por meio de máquinas 

cortadeiras e perfuradoras (perfuratrizes), acionadas a ar comprimido, que 

causavam grande trepidação no momento do manejo, exigindo “enorme dispêndio 

de energia” por parte do operário e gerando poeira para todos os lados. Somado a 

isso, após a furação, os orifícios das paredes eram preenchidos com grande 

quantidade de pólvora, dinamite e estopim que, após a explosão, visando ao 

arranque do carvão, cobria o ambiente de fumaça e gases altamente tóxicos. 

Num segundo momento, foram descritas as condições de higiene no 

ambiente das minas. A falta de instalações sanitárias adequadas obrigava os 

mineiros a fazer suas necessidades fisiológicas em meio às frentes de trabalho, o 

que tornava o ambiente pútrido. Esse ambiente foi causador de várias enfermidades, 

tais como tuberculose, arteriosclerose, antracose e pneumoconiose.70  

                                                
70 Conhecida como “doença do pulmão negro”, a pneumoconiose é uma doença pulmonar causada 
pela acumulação de pó de carvão nos pulmões. É causada por inalação da poeira, nesse caso, do 
carvão mineral, substância que o organismo não consegue combater com seus mecanismos de 
defesa imunológica. Já a antracose é uma lesão pulmonar caracterizada pela pigmentação do 
parênquima pulmonar com sais de carbono. 
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O memorial afirma ainda que os médicos da Caixa de Aposentadorias e 

Pensões, ao examinarem os operários das minas, não atestavam as moléstias, o 

que levava os trabalhadores a terem de se deslocar até Porto Alegre, por suas 

próprias custas, a fim de serem examinados por outra junta médica que 

comprovasse as doenças advindas da atividade de mineração. 

O memorial continua denunciando a falta de segurança nas minas, o que 

ocasionava acidentes de diversas ordens, entre eles: desabamentos, eletrocussões, 

devido às más condições das instalações elétricas, sem falar das amputações 

ocasionadas pela prensagem de membros (dedos, pernas, braços, etc.) em 

engrenagens. 

Outro problema denunciado dizia respeito à questão do acesso à água 

potável, não só no ambiente de trabalho, como também nas moradias onde residiam 

os operários e suas famílias. Segundo o documento, as companhias sob o comando 

do Cadem forneciam moradias aos seus operários, mas estas eram classificadas, 

em sua maioria, como “sem conforto algum”. Elas eram “[...] sem água, banheiros e 

instalações sanitárias, sendo uma percentagem muito mínima, as que fornecem um 

relativo conforto”. Estas últimas eram “[...] destinadas a engenheiros e capatazes”. A 

falta de água encanada na maioria das casas transformava-se num tormento nos 

dias de verão. Já a umidade a que ficavam expostas durante o inverno tornavam-

nas insalubres para seus residentes, o que facilitava a instalação de doenças como 

febre tifoide, disenteria bacilar e pneumonia.  

Ainda sobre a qualidade da água, cabe considerar que exames 

bacteriológicos71 realizados pelo laboratório Cirne e Lima Ltda., cujas coletas das 

águas dos poços de mineração 1 e 2, em Butiá, foram realizadas em 18 de janeiro 

de 1944, atestavam que, no caso do Poço 1, “a água era má”, ou seja, imprópria 

para o consumo (“Coli título 5000 por litro”). Já a água coletada do Poço 2 

apresentava “coli título muito reduzido”, sendo considerada aceitável, mas 

dependendo de novas verificações.  

Diante do quadro de insalubridade e periculosidade que se apresentava nos 

trabalhos de mineração, o Sindicato dos Mineiros apontava, mediante o memorial, 

para a reivindicação da redução do número de anos de trabalho para fins de 

aposentadoria. A entidade justificava a reivindicação citando o Decreto nº 22.096, de 

                                                
71 Resultados dos exames bacteriológicos realizados em Butiá. 1944. Fundo documental Sindicatos. 
Tipologia Memorial/Relatório Condições de Trabalho. AHM. 
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16 de novembro de 1932, que previa a necessidade de adaptar um regulamento 

especial para os trabalhos de mineração (BRASIL, 1932b). 

Outra questão apontada pelo memorial dizia respeito à falta de 

regulamentação do horário de trabalho da categoria, que não estava incluída no 

Decreto nº 21.364, de 04 de maio de 1932 (BRASIL, 1932a). Esse decreto 

regulamentava o trabalho nas indústrias, mas não incluía as minas e alguns outros 

ramos, como indústrias agrícolas, serviços de utilidade pública federal, estadual ou 

municipal, de transporte em geral e marítimo. Essa regulamentação deveria ser 

expedida pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. De maneira conciliatória, 

o Sindicato dos Mineiros apelava em favor da concretização desta demanda: “[...] a 

diminuição para seis horas de trabalho para os operários que empreguem suas 

atividades no subsolo das minas e foguistas, carvoeiros e demais trabalhadores que 

empreguem suas atividades no solo, nas caldeiras e demais dependências das 

usinas elétricas das minas”.  

O memorial finalizava com as seguintes reivindicações: aumento dos salários 

dos operários, redução de 40 para 20 anos de serviço para fins de aposentadoria, 

liberdade de comércio dentro do perímetro das minas, instalação de banheiros no 

local de trabalho, distribuição de água potável e melhoria das residências.  

Em 1944, em matéria publicada pelo jornal A Notícia,72 na qual Antonio 

Domingos Pinto (advogado do Sindicato dos Mineiros) respondeu a 50 questões 

apresentadas por Octávio de Oliveira (presidente da Comissão representante do 

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração de Carvão de São Jerônimo), 

mais uma vez foram expostas as péssimas condições de trabalho dos operários das 

minas. Observa-se, no entanto, que parte das respostas foram “suavizadas”, não 

trazendo a intensidade das denúncias das condições de trabalho apresentadas no 

memorial de 1937. A exemplo disso, quando questionado acerca da poluição do ar 

nas galerias, o advogado afirmou: “a poluição por gases, vapores e fumaças é rara”. 

Já em relação à iluminação no subsolo das minas, afirmou que, embora 

houvesse iluminação elétrica na “boca dos poços”, nas frentes de trabalho a 

situação era outra. A iluminação nesses locais, segundo a resposta, era feita apenas 

com o auxílio de lampiões de acetileno, e o carbureto gasto para abastecê-los 

deveria ser adquirido pelo próprio operário.  

                                                
72 Clippings de matéria do jornal “A Notícia” (Rio de Janeiro), de 10/07/1944. Fundo documental 
Sindicatos. Tipologia Memorial/Relatório Condições de Trabalho. AHM. 
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Sobre a falta de instalações sanitárias no subsolo das minas, uma 

reivindicação constante entre os operários, foi destacado na matéria do jornal que os 

dejetos dos “dispositivos móveis” (cubos) eram despejados em um valo que 

direcionava para o Arroio dos Ratos, de onde vinha a água tanto para fins de uso da 

indústria do carvão quanto para consumo.  

Sem roupas apropriadas para o trabalho, sem tempo e espaços adequados 

para realizar as refeições, baseadas em café frio, pães e alguns pedaços de salame, 

as condições que os mineiros enfrentavam ao “baixar as minas” contribuíam, 

sobremaneira para o que Manoel Jover Telles73 denunciava74 ser a causa do “[...] 

suicídio lento e inexorável” dos mineiros.  

As condições de trabalho ainda eram salientadas pelo relatório75 dos técnicos 

federais que inspecionaram as minas de São Jerônimo em 1944. Nesse documento, 

eram descritas detalhadamente as atividades nas minas. O primeiro aspecto 

mencionado era a entrada dos mineiros no poço de extração por meio de elevadores 

inseguros (“gaiolas”). Ao adentrar nas galerias estreitas, com cerca de 1,40m de 

largura e de 1,20m a 1,70m de altura, ao operário era exigido um “[...] andar 

encurvado até mesmo em função dos fios elétricos de alta voltagem, descobertos, 

espalhados em certas partes das galerias. O relatório mencionava ainda “[...] a 

ameaça de desabamento; o desprendimento de anidrido sulfuroso das galerias 

velhas são mais que bastante para taxar esta labuta de insalubre”. A presença de 

lesões cardiovasculares e reumatismos também era relatada, principalmente entre 

os tocadores de carro e seus ajudantes, devido ao esforço empreendido para 

empurrar as vagonetas lotadas de minério por galerias de solo irregular.  

Após apresentar as condições de trabalho nas minas de carvão da região, 

cabe discorrer sobre as demais condições de vida da população da região 

carbonífera. Assim, busca-se compreender o discurso assistencialista promovido 

pelo Consórcio, que, entre tantos outros aspectos, objetivava legitimar sua 

                                                
73 Manoel Jover Telles foi mineiro em Arroio dos Ratos desde os doze anos de idade. Militante 
comunista e dirigente do Sindicato dos Mineiros, foi o primeiro suplente da bancada comunista eleita 
em 1947, sendo cassado poucos meses depois, juntamente com outros parlamentares. Telles foi 
dirigente nacional e jornalista do Partido Comunista. Colaborou na Voz Operária (1958-1959) e em 
Novos Rumos (1959-1961). Foi autor do livro “O movimento sindical no Brasil” (1962) (MARÇAL, 
1986). Sobre Telles, ver Silveira (2013) 
74 Discurso proferido por Telles, na Assembleia Legislativa, em 11 de julho de 1947, quando defendia 
a encampação das minas de São Jerônimo pelo governo do Rio Grande do Sul (SPERANZA, 2014). 
75 Clipping do relatório de 1944. Fundo documental Sindicatos. Tipologia Memorial/Relatório 
Condições de Trabalho. AHM. 
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dominação por meio de diversas áreas: educação, saúde, moradia, religião e 

também através dos espaços de lazer e sociabilidade.  

 

2.4  VIVENDO NAS VILAS OPERÁRIAS DE ARROIO DOS RATOS E DE BUTIÁ 
SOB OS SERVIÇOS76 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CADEM 

 

Antes de adentrar nas questões voltadas à assistência social do Cadem, é 

necessário entender a estrutura das vilas-fábrica, conceito relevante para a 

compreensão sobre as tentativas das classes dominantes em estender a 

disciplinarização do operariado nascente para além da fábrica. Entende-se aqui a 

criação de uma vila operária anexa a uma unidade produtiva, em área isolada ou 

rural, como uma estratégia clássica que visa criar uma força de trabalho disciplinada 

e permanentemente vinculada às necessidades produtivas na fábrica, assim como 

Lopes (1988) sugere em seu estudo envolvendo operários e patrões da Companhia 

de Tecidos Paulista, no município de Paulista, em Pernambuco, o qual aborda as 

relações de trabalho no contexto das fábricas e vilas operárias e os mecanismos de 

dominação sobre o operariado e suas famílias. 

Segundo Santos (2017, p. 34), “[...] no Brasil as vilas operárias tiveram seu 

surgimento no final do século XIX, tendo se espalhado de forma significativa até a 

primeira metade do século XX”. Em seu estudo sobre as vilas-fábrica em 

Camaragibe (Pernambuco), o autor verificou algumas características que possuem 

semelhanças com as vilas operárias das minas do Baixo Jacuí, “[...] além do plano 

moral que já faria parte da gênese das vilas operárias, a fábrica de Camaragibe 

apresentava um forte apelo religioso que estava em consonância com um projeto de 

moralização do operário tornando-o mais dócil e ordeiro” (SANTOS, 2017, p. 39). 

Sobre a questão da moradia dos pobres em Porto Alegre, Pesavento (1998, 

p. 98) afirma que “[...] a burguesia emergente dos capitães de indústria tinha 

interesse no assentamento da população trabalhadora próximo às fábricas”, o que, 

consequentemente, implicaria na expansão do processo de disciplinarização para 

além dos muros da empresa. Nesse sentido, alguns exemplos em que industriais 

compraram terras para construção de habitações operárias foram trazidos pela 

historiadora, como o caso da empresa Rheingantz, em Rio Grande, do Saladeiro 

                                                
76 As fontes também fazem referência à expressão “obras de assistência social”. 
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Uruguaiana, da Companhia Armour, em Santana do Livramento, e da Companhia 

Minas de Carvão do Jacuí. 

Sobre a construção das vilas operárias na região carbonífera, Klovan (2014 

aponta para a imobilização dos operários pelas companhias através da arquitetura 

“mina-com-vila-operária”, relacionando esta questão do atrelamento do trabalho à 

habitação ao cottage system. “Assim, naquela época, de certa forma, isolados da 

capital, devido às possibilidades precárias de transporte, e sem estrutura urbana, as 

companhias carboníferas tiveram que construir moradias aos trabalhadores que 

vinham buscar uma vida melhor” (KLOVAN, 2014, p. 74). 

Os serviços de assistência social construídos nas minas de São Jerônimo 

durante o período de administração do Cadem certamente trataram-se de um 

argumento vigoroso utilizado pelo Consórcio com o intuito de tentar legitimar as suas 

práticas de dominação e exploração. Convergindo com os discursos higiênico-

eugenistas, esses serviços “[...] funcionavam como mecanismo de manutenção e 

atração da mão-de-obra, e também como forma de legitimação da superexploração 

dos trabalhadores” (SPERANZA, 2012, p. 62). Segundo Speranza (2014, p. 84), “a 

adoção de políticas assistencialistas era preconizada entre os empresários do 

período, especialmente para fazer frente às iniciativas varguistas”. A propaganda 

dos feitos assistencialistas era uma ferramenta eficiente no processo de legitimação 

da superexploração, sendo difundida tanto por meio dos jornais como de cartas 

endereçadas a diversos políticos e industriais do período. 

Embora as primeiras iniciativas rumo à implementação dos serviços de 

assistência social do Cadem tenham sido desenvolvidas no final da década de 1930, 

foi a partir do ano de 1942 que se observou seu maior desenvolvimento e 

formalização, ou seja, quando o discurso em torno do esforço de guerra se tornou 

um grande aliado para as ações de superexploração do operariado. Nesse sentido, 

os documentos apontam para propagandas e divulgações dos serviços mais 

persuasivas visando à atração da mão de obra. 

Em 1944, o diretor do Departamento Nacional de Produção Mineral, Antonio 

José Alves de Souza, descrevia em carta suas impressões acerca da qualidade do 

aparelhamento técnico dos serviços de mineração e dos serviços de assistência. 

Enfatizava especialmente as áreas da saúde, educação e recreação. Em relação à 

área recreativa, eram citados apenas os cinemas e clubes sociais. 
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Desse modo, pode-se compreender como funcionava o discurso apresentado 

a políticos e industriais sobre os serviços de assistência social do Cadem. Através 

de correspondência, Souza afirmava a Roberto Cardoso: “Os serviços das empresas 

de mineração a vosso cargo nos mostram o que deverá ser a mineração em nosso 

país no futuro, e constituem exemplo a ser imitado por todos quantos se dedicam a 

esta indústria, fundamental do nosso desenvolvimento econômico”.77  

Ainda em 1944, Cardoso foi alvo de elogios e felicitações da parte de Alfredo 

de Castilho,78 que, em sua carta,79 em agradecimento por ter recebido o relatório do 

Cadem, parabenizava o diretor do Consórcio pela “[...] perfeita organização 

industrial, com a inclusão tão simpática do bem organizado serviço de assistência 

social aos servidores da Cia [...]”.  

O trabalho de divulgação elaborado pelo Cadem fez com que, em 1945, 

Roberto Cardoso encaminhasse uma correspondência80 à Vargas descrevendo 

todos os serviços prestados pela assistência social. Antes de descrever os serviços, 

o diretor do Consórcio iniciou a carta acusando os advogados do Sindicato dos 

Mineiros de conseguirem “iludir os operários com promessas vãs”. Dessa forma, 

buscava legitimar a sua posição em uma atitude personalista e a posição do 

Consórcio como a de real benfeitor da assistência social. Finalizava a 

correspondência afirmando que a obra de assistência instalada nas minas era a 

primeira no Brasil e “talvez a primeira da América do Sul”.  

Na busca por legitimar o discurso assistencialista com base no higienismo, 

Cardoso dirigiu-se ao diretor da Divisão de Higiene e Segurança do Trabalho, Decio 

Parreiras, encaminhando fotografias81 das obras de assistência social instituída nas 

minas. No documento, Cardoso lamentava o fato de haver um desmerecimento da 

obra por parte de “muitas pessoas”.  

                                                
77 Carta encaminhada a Roberto Cardoso por Antonio José Alves de Souza, diretor do Departamento 
Nacional de Produção Mineral. Rio de Janeiro, 07/03/1944. Fundo documental Cadem. Série 
Assistência Social. Tipologia Cartas. AHM. 
78 Engenheiro que administrou a ferrovia do Noroeste do Brasil entre 1925 e 1929 e entre 1934 e 
1937. Curiosamente tinha ligações com a área do esporte. Foi sócio benemérito do Sport Club 
Noroeste, de Bauru – São Paulo. Em 1935, inaugurou o campo do clube com o nome de Ubaldo de 
Medeiros. Atualmente, o estádio do Esporte Clube Noroeste tem como nome Estádio Dr. Alfredo de 
Castilho, ou como popularmente é conhecido, “Alfredão”. (PREFEITURA DE CASTILHO, 2019). 
79 Carta de Alfredo de Castilho para Roberto Cardoso. Rio de Janeiro, 16/06/1944. Fundo documental 
Cadem. Série Assistência Social. Tipologia Cartas. AHM. 
80 Carta de Roberto Cardoso para Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 28/09/1945. Fundo documental 
Cadem. Série Assistência Social. Tipologia Cartas. AHM. 
81 Numeração das fotografias encaminhadas por Roberto Cardoso a Decio Parreiras. Rio de Janeiro, 
29/08/1945. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Tipologia Assistência Social Cadem. 
AHM. 
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O relatório de assistência social82 organizado pelo Cadem contendo a 

descrição dos serviços de assistência individual e coletiva, entre os anos de 1942 e 

1944, auxilia na compreensão das formas de investimentos nas diversas áreas que 

abrangiam os serviços. O documento expõe valores aplicados “em obras de 

beneficência e assistência a seus colaboradores”. É interessante notar que o termo 

“colaboradores” pressupõe certos laços de fidelidade dos operários em relação aos 

patrões. No entanto, como se poderá observar adiante, nem todos os mineiros 

gozavam de algumas “benesses” conferidas pelos serviços de assistência. A 

educação é uma delas.  

 

2.4.1  Educação 

 

O investimento na área educacional era uma prática que estava em 

consonância com o processo de “depuração moral” empreendido pelo Consórcio nas 

minas e que encontrava estreita relação com as ideias higienistas em voga. Como 

aponta Bencostta (2011, p. 144), “[...] nas primeiras décadas do século XX, muito 

crédito era atribuído à educação no concurso que ela prestava à obra de 

saneamento do meio e do homem”. Dessa maneira, “modernizar, regenerar, civilizar, 

dar ao povo saúde e educação eram enunciados que inflacionavam os discursos” 

(BENCOSTTA, 2011, p. 147). 

Para além da tentativa de controle, entende-se que, no contexto estudado, a 

educação também era colocada por parte do Cadem como uma “moeda de troca”, 

pois o oferecimento das melhores escolas aos filhos dos operários sem 

envolvimento nas lutas operárias poderia constituir-se num meio de constituir certa 

gradação, criando a falsa ideia de um establishment entre a comunidade operária. 

A construção de grupos escolares83 “edificados de acordo com os planos 

oficiais da Secretaria de Educação e Cultura do Estado”84 fazia parte das primeiras 

iniciativas promovidas pelo Cadem na área da educação. Depois de construídas, 

estas escolas foram repassadas ao Governo do Estado.  

                                                
82 Relatório de assistência social do Cadem (1942-1944). Fundo documental Cadem. Série 
Assistência Social. Tipologia Relatório de Assistência Social Cadem. AHM. 
83 No Brasil, o modelo de grupo escolar foi implantando pela primeira vez no Estado de São Paulo em 
1893. “Este tipo de instituição previa uma organização administrativo-pedagógica que estabelecia 
modificações profundas e precisas na didática, no currículo e na distribuição espacial de seus 
edifícios” (BENCOSTTA, 2011, p. 69). 
84 Relatório de assistência social do Cadem (1942-1944). Fundo documental Cadem. Série 
Assistência Social. Tipologia Assistência Social Cadem. AHM. 
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Em 1938, foi fundado, em Butiá, o Grupo Escolar Visconde de Mauá, cujo 

prédio85 foi inaugurado em 25 de abril de 1942 (HOFF, 1992). Em 1930, foi fundada, 

em Arroio dos Ratos, a primeira escola da localidade, o Grupo Escolar João Pessoa. 

Posteriormente, em 1943, foi inaugurado e entregue o prédio do Grupo Escolar 

Couto de Magalhães, o qual incorporou a escola João Pessoa no ano de 1945 

(SULZBACH, 1989). Em Charqueadas, em 11 de julho de 1938, foi fundado o Grupo 

Escolar Henri Duplan, que, em 1941, inaugurou seu novo prédio (PIRES, 1986). 

Os grupos escolares possuíam gabinetes dentários equipados para o 

atendimento de professores e alunos. O jardim de infância contava com “[...] parques 

de diversões para uso dos alunos, dotados de aparelhagem aconselhada aos 

exercícios das crianças”.86 Dessa maneira, a higiene e o cuidado com o corpo eram 

incentivados desde a infância. 

Em 1945, Eva Coutinho de Oliveira, diretora do Grupo Escolar Visconde de 

Mauá, redigiu uma extensa lista87 contendo a solicitação de materiais e recursos 

humanos necessários para o “aparelhamento” da escola. Entre as solicitações, 

estavam: professoras especializadas (uma de música, uma de educação física, uma 

de trabalhos manuais, uma para o clube agrícola e 15 professoras de letras), 

quadros-negros, armários, piano, classes unipessoais, cadeiras, materiais completos 

para jardim de infância, instrumentos agrários, livros e pavilhão para Educação 

Física com todo o material necessário para a disciplina.  

Ainda no campo da educação, estavam as escolas profissionais 

supervisionadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que 

estavam destinadas à formação de técnicos. Em 1944, foi inaugurada a escola 

profissional de Arroio dos Ratos, que recebeu o nome de Luiz Betim Paes Leme, e a 

de Butiá, denominada Frederico Liberalli. 

Os princípios higienistas presentes nos grupos escolares também norteavam 

a formação dos alunos do Senai. Além disso, também o estímulo às práticas 

                                                
85 Sobre a construção do prédio do Grupo Escolar Visconde de Mauá, em maio de 1940 em carta 
dirigida à construtora Hoessler & Woebcke Ltda, Georges Gougenheim, representando o Cadem, 
comunicava a aceitação da proposta de construção do prédio do Colégio Elementar nas minas de 
Butiá pelo valor de 216:387$000. Ainda explicava que o transporte dos materiais seria pago pela 
companhia, numa logística que sairia de Porto Alegre até o Porto do Conde, onde seriam 
encaminhados a Butiá. Ofício GG-WR nº 333. 22/05/1940.  Fundo documental Cadem. Série 
Assistência Social. Subsérie Educação. AHM. 
86 Relatório de assistência social do Cadem (1942-1944). Fundo documental Cadem. Série 
Assistência Social. Tipologia Relatório de Assistência Social Cadem. AHM. 
87 Lista de materiais e recursos humanos necessários para o “aparelhamento” da escola. Butiá, 1945. 
Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Subsérie Educação. AHM. 
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esportivas estava presente, como apontam as documentações do dossiê do Senai 

que constam no AHM.  

As formas como se constituíam as relações entre os docentes dos grupos 

escolares e a chefia local das companhias podem ser observadas no conteúdo das 

correspondências trocadas entre eles, em que solicitações, agradecimentos, 

convites e questões de cunho administrativo estavam entre os temas mais comuns.  

Em 1942, as professoras Eva Coutinho de Oliveira e Juracy Bianchi, 

juntamente com Clélia Gouveia, aluna representante da turma do primário daquele 

ano, docentes e discentes do Grupo Escolar Visconde de Mauá, solicitavam à 

Fernando Lacourt a colaboração para adquirir um quadro de formatura, conforme o 

modelo que foi anexado ao manuscrito.88 Afirmavam que “[...] os formandos não 

vacilam em fazer este apelo, pois são conhecedores do magnânimo coração e da 

grande abnegação do diretor do CADEM”.  

Roberto Cardoso era o padrinho da turma, portanto, a relação do Consórcio 

na construção da sistemática educacional das minas possuía inclusive o aval dos 

professores. Aliás, Eva Coutinho de Oliveira, em suas correspondências às chefias 

das minas, reforçava a imagem benevolente de Cardoso. Assim dizia sobre ele: “[...] 

sempre procurou auxiliar todas as iniciativas deste grupo, proporcionando meios 

para melhor nutrir e vestir os filhos de mineiros, proporcionando-lhes também, 

conforto e bem-estar”.89  

No ano de 1944, Fernando Lacourt, em ofício90 à professora Eva Coutinho de 

Oliveira, respondia ao documento encaminhado pela professora convidando a chefia 

da companhia a comparecer à Parada da Juventude, que ocorreria no dia 3 de 

setembro daquele ano. O incentivo a manifestações cívicas por meio das escolas 

possuía anuência da companhia e eram por esta incentivadas. Chama a atenção a 

marca do carimbo localizado ao canto esquerdo do documento com a inscrição 

“Esforço de guerra: seja assíduo no trabalho”.91  

                                                
88 Manuscrito de 1942. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Subsérie Educação. 
AHM. 
89 Manuscrito. 11/03/1946. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Subsérie Educação. 
AHM. 
90 Ofício encaminhado por Fernando Lacourt à Eva Coutinho de Oliveira. Butiá, 26/08/1944. Fundo 
documental Cadem. Série Assistência Social. Subsérie Educação. AHM. 
91 “Em 1944, o Diário Carioca lançou uma campanha denominada ‘seja assíduo no trabalho’” 
(KONRAD, 2006, p. 270). 
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Os professores das minas, embora vinculados ao serviço público estadual, 

recebiam mensalmente do Cadem o valor de Cr$ 50,00.92 Também moravam em 

casas cedidas pelo Consórcio sem taxas de aluguel e luz.93 No entanto, em carta94 

dirigida ao engenheiro Castro Lima, a professora Suely Gomes de Oliveira, de Butiá, 

reclamava da situação de sua moradia, onde “[...] não há quarto de banho” e “[...] o 

quarto de dormir vem desempenhando duas funções: banheiro e dormitório”. 

Também salientava a umidade da casa e os alagamentos que aconteciam devido ao 

telhado da casa possuir defeitos que permitiam a passagem da água da chuva por 

sobre a cobertura. Essa situação piorava, pois Suely alegava ter um filho de um ano 

que estava começando a caminhar e que, dada a situação, “estava condenado a 

passar o dia todo preso a sua cadeira”.   

No entanto, as tensões não estavam restritas à questão da moradia. Em 

dezembro de 1941, Suely encaminhou outra correspondência95 a Castro Lima, desta 

vez reclamando acerca da retirada do valor mensal dispensado pela companhia aos 

professores durante os três meses que lhe foi concedida licença pelo Secretário de 

Educação sem prejuízo aos seus vencimentos integrais (“nos termos do artigo 156, 

letra H, da Constituição”). Com base no caso exposto, é possível perceber que as 

relações entre o Consórcio e os professores também estavam marcadas por tensões 

e perseguição àqueles que discordavam de alguma ideia colocada pelo Consórcio. 

Ainda em relação à área da educação, cabe considerar algumas das 

questões voltadas à assistência social destinada aos filhos dos operários. Em 1943, 

uma lista96 de alunos filhos de mineiros, com suas respectivas notas escolares, 

apontava que apenas algumas crianças e jovens teriam seus estudos custeados 

pelo Cadem, evidenciando a prática de manter certos “benefícios especiais” a 

pequenas parcelas da população. Entre os dez nomes apontados na lista, apenas 

um não seria beneficiado, devido à sua reprovação. Os demais “conseguiram a sua 

                                                
92 Manuscrito. Butiá, 05/04/1945. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Subsérie 
Educação. AHM. 
93 Relatório de auxílio às professoras. Década de 1940. Fundo documental Cadem. Série Assistência 
Social. Subsérie Educação. AHM. 
94 Carta de Suely Gomes de Oliveira a Castro Lima (Manuscrito). Butiá, 18/05/1942.  Fundo 
documental Cadem. Série Assistência Social. Subsérie Educação. AHM. 
95 Correspondência encaminhada por Suely Gomes de Oliveira a Castro Lima. Recebida em 
1º/12/1941. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Subsérie Educação. AHM. 
96 Relação dos alunos que durante o ano de 1943 estudaram por conta do Cadem. 1943. Fundo 
documental Cadem. Série Assistência Social. Subsérie Educação. AHM. 
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promoção”, ou seja, que seus estudos continuassem sendo custeados pelo 

Consórcio.  

Entre os alunos beneficiados, estava Ney Webster Araújo,97 que redigiu uma 

carta98 para seu “amigo e protetor”, Roberto Cardoso, apresentando o boletim de 

mais um bimestre escolar concluído “de modo muito satisfatório”. Nessa carta, o 

remetente se identificou como “[...] um simples filho de operário” e justificava sua 

posição afirmando: “[...] lamento imensamente a questão que tem lugar entre o 

CADEM e o Sindicato dos Mineiros”. Mesmo sendo filho de um operário das minas, 

Araújo, por meio desse documento, parecia demonstrar apoio ao Cadem, 

provavelmente em relação aos aspectos que envolviam o Dissídio Coletivo de 1943. 

Assim prosseguiu em sua redação:  

 

[...] Expresso assim minha opinião que tem tanto de própria como de 
verdadeira. Seria necessário ignorar o vosso interesse pelo operariado para 
renegar o mérito que mereceis, e consequentemente o Cadem merece. 
“Quanto mais se dá… mais se quer”, porém estou certo na vossa vitória, 
pois vossas beneméritas obras e ações o tempo não apaga nem a memória 
esquece.  

 

Araújo despediu-se com o seguinte adjetivo: “vosso criado”. Em anexo, estava 

seu certificado de “nota de honra”, devido à sua aplicação e conduta nos meses de 

junho e julho de 1943 no Ginásio Estadual Anchieta em Porto Alegre.  

O relatório do Cadem dos anos de 1942 a 1944 descrevia os serviços 

prestados na área individual da educação como restritos apenas “[...] a quantos 

demonstram aptidão para o estudo”. Assim foi destacada a trajetória de Sinval Círio, 

engenheiro nas minas de Arroio dos Ratos, onde era citada sua vida escolar desde o 

ensino secundário, em que teve seus estudos custeados pelo Consórcio “[...] que 

nele anteviu possibilidades reais de posterior aproveitamento em suas minas”.99 

Seguindo essa lógica, os alunos que se destacavam100 no ensino primário 

eram matriculados às expensas do Cadem em escolas consideradas de grande 

                                                
97 Posteriormente foi engenheiro-chefe nas minas de Butiá (HOFF, 1992). 
98 Manuscrito de Ney Webster de Araújo para Roberto Cardoso. Porto Alegre, 20/09/1943. Fundo 
documental Cadem. Série Assistência Social. Subsérie Educação. AHM. 
99 Relatório de assistência social do Cadem (1942-1944). Fundo documental Cadem. Série 
Assistência Social. Tipologia Relatório Assistência Social Cadem. AHM. 
100 O discurso da meritocracia era utilizado como argumento pelo Consórcio a fim de proceder com o 
pagamento dos “benefícios individuais”. Também o fato de os pais operários não estarem envolvidos 
nas lutas da classe favorecia este tipo de “moeda de troca”. 
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projeção no cenário educacional do Estado. Entre elas, estavam os colégios 

Rosário, Anchieta, Bom Conselho e Americano.  

Além de serem custeados os materiais didáticos dos estudantes, o enxoval 

necessário para ser usado no internato também era custeado pelo Consórcio. Essa 

assistência que, dentro de uma lógica que privilegiava a meritocracia, elegia 

somente alguns alunos para estudar nas mais conceituadas escolas de Porto Alegre 

baseava-se fortemente em laços de fidelidade e, ao mesmo tempo, era capaz de 

encher de expectativas outros jovens das minas, aos quais não foram oportunizados 

os mesmos auxílios.  

Nesse sentido, numa carta101 dirigida ao chefe do escritório do Cadem, João 

Antonio Christani, à época, operário da companhia há dois meses, perguntava se 

seu nome estava na lista dos estudantes os quais Roberto Cardoso auxiliaria nos 

estudos. O remetente narrou seu desempenho escolar durante os anos em que foi 

aluno do Grupo Escolar João Pessoa, no distrito de Arroio dos Ratos. Segundo 

Christani, a sua professora Lucy Souza, diante de seu bom desempenho, fez um 

requerimento a Roberto Cardoso a fim de que custeasse seus estudos, pois 

afirmava que o jovem não teria condições econômicas para tal. A resposta de 

Cardoso, segundo Christani, foi a seguinte: “Este ano não podes ir estudar, mas 

para o próximo ano talvez vá”. O jovem finalizava a carta dizendo que até aquele 

momento esperava uma resposta positiva.  

Outra lista102 de filhos de operários que estudavam em escolas particulares 

com o auxílio fornecido pelo Cadem apresenta parte do perfil dos contemplados: 

filhos de operários das áreas voltadas ao escritório, almoxarifado e usina, ou seja, 

aqueles que tinham uma relação de confiança mais próxima às companhias.  

No campo educacional, pode-se afirmar que os serviços de assistência social 

do Cadem eram estendidos apenas para uma parte da população que se apresentou 

como “fiel” à atuação do Consórcio, não expressando assim qualquer tipo de 

contrariedade, seja por meio de reclamações diversas, greves ou outras formas de 

organizações envolvendo operários que discutissem meios de resistência à 

exploração praticada pelo Cadem. Esses “laços” construídos em torno dos 

                                                
101 Carta de João Christani ao chefe do escritório do Cadem (Manuscrito). Arroio dos Ratos, 
06/06/1946. Fundo documental Cadem. Tipologia Cartas. AHM. 
102 Relação dos filhos de empregados da companhia que estão sendo educados às expensas do 
Cadem. Década de 1940. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Subsérie Educação. 
AHM. 
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“beneficiados diretos” das companhias construía uma base legitimadora das ações 

do Consórcio, que, por sua vez, tentavam dissimular o processo de superexploração 

da classe operária.  

 

2.4.2  Moradia e saúde 

 

Além dos aspectos referentes à área da educação, também a situação da 

moradia e as questões voltadas à área da saúde auxiliam na compreensão das 

condições de vida da população das minas.  

No relatório de assistência social,103 foi citado o caso das moradias ocupadas 

por ex-operários, viúvas, mães e irmãs de mineiros falecidos. O Consórcio colocava-

se na posição de concessor das moradias, justificando sua posição ao afirmar: “[...] 

entretanto sua permanência naqueles locais resulta na ocupação de grande número 

de moradias que com maior proveito poderiam ser cedidas a trabalhadores em 

condições de exercitar suas atividades naquelas minas”. 

As pessoas que não exercessem atividades nas minas e, mesmo assim, 

morassem nas casas concedidas pelo Consórcio deveriam considerar esta ação 

como uma benesse concedida, e não como um direito — mesmo após o operário ter 

despendido os seus esforços no árduo trabalho nas minas de carvão da região. 

Aos mineiros aposentados, era necessário que fosse expedida permissão por 

parte do Cadem, a fim de que pudessem continuar residindo nos terrenos 

pertencentes ao Consórcio, assim como indica a relação104 de nomes apresentados 

pelo Consórcio na década de 1940.  

Assim, pode-se perceber que a exploração do operário continuava mesmo 

após sua aposentadoria. Os aposentados que moravam em casa de propriedade 

das companhias deveriam pagar aluguel e a taxa do uso da eletricidade. Já aqueles 

que moravam em casa de sua propriedade, porém assentadas nos terrenos do 

Consórcio, também deveriam pagar aluguel “do piso”, além da taxa de eletricidade.  

A precariedade das condições de vida e de trabalho nas minas de São 

Jerônimo também estava relacionada, de alguma maneira, com a ocorrência de 

doenças e inúmeros acidentes de trabalho. Com base no levantamento dos 
                                                
103 Relatório de assistência social do Cadem (1942-1944). Fundo documental Cadem. Série 
Assistência Social. Tipologia Relatório de Assistência Social Cadem. AHM. 
104 Relação dos aposentados a quem a Companhia deu permissão para continuar residindo nos seus 
terrenos. Anexado ao Relatório de assistência social do Cadem (1942-1944). Fundo documental 
Cadem. Série Assistência Social. Tipologia Relatório de Assistência Social Cadem. AHM. 
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memorandos encaminhados pelo Sindicato dos Mineiros aos engenheiros-chefe das 

companhias, foi possível conhecer parte dos acidentes de trabalho e as situações 

relacionadas às formas de assistência nesses casos. Já no relatório de assistência 

social, os dados apresentam as doenças que mais acometiam a população em 

geral, as taxas de mortalidade, entre outros aspectos voltados à saúde entre os anos 

de 1942 a 1944. 

Iniciando por esses dados, chama a atenção a taxa de mortalidade infantil 

entre crianças com menos de um ano de idade (incluindo o número de natimortos). 

Em 1942, o número chega a 78; no ano seguinte, a 79; e, em 1944, há uma baixa, 

para 54 crianças. Partindo da documentação levantada, não há como precisar quais 

doenças mais levavam à morte infantil.  

Após as taxas de mortalidade entre crianças (incluindo crianças até cinco 

anos), em 1942, observa-se, em segundo lugar nas taxas de mortalidade, a 

população na idade entre 26 a 30 anos, o que sugere ser a população ativa das 

minas. Em 1943, também chama a atenção a mortalidade de pessoas na faixa de 51 

a 55 anos. Já em 1944, a mesma faixa etária também apresenta número significativo 

de mortes, abaixo somente das taxas de mortalidade infantil, que continuavam 

sendo as maiores. 

Entre as doenças que mais causaram óbitos entre 1942 e 1944, estavam a 

gripe, o sarampo e a sífilis. Outras doenças também são mencionadas como as mais 

recorrentes, como as doenças relacionadas ao aparelho respiratório e à intoxicação 

alimentar.  

A realidade de doenças e óbitos de crianças na região das minas foi exposta 

em matéria do escritor Josué Guimarães para a Revista O Cruzeiro (1946), com o 

registro fotográfico de Scliar, sob o título “A terra dos homens esquecidos”. Nas 

imagens, ficam evidentes as marcas no rosto da criança no colo de seu pai, as quais 

se assemelham a marcas provenientes do acometimento de sarampo, que está 

entre as doenças recorrentes na população e causadora de óbitos (Figuras 5, 6 e 7). 
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Figura 5 – A situação de mulheres e crianças nas minas (1946) 

 

 
 

Fonte: Biblioteca Nacional Digital.105 

 

Figura 6 – O enterro de uma criança nas minas documentado nas páginas da 
Revista O Cruzeiro (1946) 

 

 
 

Fonte: Fonte: Biblioteca Nacional Digital.106 

                                                
105 Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/003581/49853. Acesso em: 11 maio 2021. 
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Figura 7 – Operário das minas e seu filho doente (1946) 

 

 
 

Fonte: Fonte: Biblioteca Nacional Digital.107 

 

Cabem algumas considerações sobre os acidentes de trabalho e o 

atendimento prestado aos operários, que em nada se assemelhavam às 

propagandas feitas pelo Cadem a respeito de seus serviços de assistência na área 

da saúde. 

No ano de 1940, o operário Ephigenio Alves, através do Sindicato dos 

Mineiros, solicitou férias à companhia, pois já estava há alguns dias sem trabalhar 

em consequência de um acidente enquanto pintava casas. O acidente fez com que 

Alves perdesse a visão de um dos olhos. Tendo em vista que o médico da 

companhia de seguros não considerou a situação, ocorreu de o operário solicitar 

férias, a fim de “poder subster-se”.108,109 Essa situação em relação à negação da 

moléstia por parte dos médicos peritos exemplifica o que ocorria com muitos 

                                                                                                                                                   
106 Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/003581/49853. Acesso em: 11 maio 2021. 
107 Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/003581/49850. Acesso em: 11 maio 2021. 
108 Sustentar-se. 
109 Memorando nº 77. Butiá, 25/11/1940. Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. 
AHM. 
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operários, os quais recorriam ao pedido de férias a fim de realizar tratamentos de 

saúde e pagar seus medicamentos.  

Também pelo Sindicato dos Mineiros foi que o operário Candido Ribeiro 

dirigiu-se ao engenheiro Castro Lima para buscar uma solução para seu caso.110 

Conforme descrito pelo segundo tesoureiro do Sindicato, Gregorio Ripoll, Ribeiro 

havia sofrido um acidente no dia 13 de abril de 1939, mantendo-se em tratamento 

até o dia 22 de abril do mesmo ano, quando recebeu alta mesmo sem ter condições 

para trabalhar. Trabalhando por três dias, Ribeiro “não podendo caminhar 

permaneceu sem tratamento até a presente data, em que foi ao médico, não 

reconhecendo este o impedimento de continuar no serviço”. Assim, o operário pedia 

para que fosse reconhecido o acidente ou para que pudesse continuar o tratamento 

a fim de ficar em condições de retornar ao trabalho. Essa situação relativa às 

condições de acesso à saúde, tanto para o operário quanto para sua família, repete-

se através de diversos documentos. 

Situação semelhante ocorreu com o operário Ignacio Potrikus, da Carbonífera 

Rio-Grandense.111 Em 1939, durante um caimento,112 o operário foi atingido em seu 

pé direito, escapando por pouco da morte. Apresentando-se à companhia 

seguradora, Potrikus esteve em tratamento médico até cinco dias após o acidente, 

quando então recebeu alta. Retornou à mina mesmo sem condições de trabalhar, 

logo após o breve período de tratamento, e continuou sem conseguir trabalhar 

devido a não haver melhorado. Potrikus ficou assim por cerca de 11 dias, e o médico 

do seguro, Arlindo Silva, “não lhe quis pagar” os dias que esteve parado. Na 

presença do subdelegado de polícia local, Luiz Custódio de Souza, Potrikus 

registrou seu depoimento na secretaria do Sindicato dos Mineiros.  

João Barbosa, tocador de carros da mesma companhia mineradora, também 

registrou seu depoimento113 na presença do subdelegado de polícia em uma 

situação semelhante. Barbosa foi atingido por um estilhaço no olho esquerdo 

enquanto trabalhava. Dirigindo-se ao ambulatório, um enfermeiro lhe retirou o 

estilhaço e afirmou que “parecia ter cortado um pouco”. O médico Arlindo Silva 

                                                
110 Memorando encaminhado por Gregório Ripoll a Castro Lima. Butiá, 02/05/1939. Fundo 
documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
111Depoimento de Ignacio Potrikus. Butiá, 24/06/1939. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 
112 Desabamento ocorrido no interior de uma mina. 
113 Depoimento de João Barbosa. Butiá, 24/06/1939. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 



87 

“disse que não se tratava de um acidente e sim que o depoente tinha uma doença 

de olhos”. Barbosa teve que, por sua conta, dirigir-se até a capital, a fim de se 

submeter à avaliação de outro médico que, por sua vez, não diagnosticou nada. Em 

todo o tempo em que esteve parado, o operário reclamou por não “lhe pagarem o 

acidente”.  

O operário Waciaw Sienko afirmou também em depoimento114 que, após 

desabar “um pedaço da coberta, ‘impressando-o’ contra o solo”, dirigiu-se ao 

ambulatório da companhia e ali nem ao menos lhe prestaram socorros. Tendo em 

vista ser estrangeiro, por não saber falar o português “ficou sem saber o que fazer”, 

tendo que retornar ao trabalho mesmo sob fortes dores na cabeça e na “espádua”, 

locais onde fora atingido.  

Mais três situações semelhantes às citadas anteriormente ainda foram 

descritas sob forma de depoimento na mesma data das anteriores. Os operários 

reclamavam do médico Arlindo Silva por obterem a alta sem mesmo ter condições 

para voltar a exercerem suas funções, além de não terem os dias parados pagos.  

O interesse do Cadem em incluir na assistência social os serviços voltados à 

área da saúde, especialmente durante o período do esforço de guerra, ao mesmo 

tempo em que buscava evitar as “baixas” de operários, num período de intensa 

exploração da força de trabalho e lucros significativos para as companhias, voltava-

se também para a preservação da mão de obra futura (puericultura)115. 

Tratando-se da assistência em saúde ao operariado das minas, em 1945, 

Cardoso relatava a Marcondes Filho sobre o seu interesse em custear as despesas 

de uma organização, a qual não citou o nome, que realizava estudos e trabalhos 

“[...] de indagação científica que visam beneficiar a saúde dos operários que 

trabalham nas minas de carvão daquelas Companhias”116. Entre as investigações 

propostas, consideradas de caráter “científico e educativo”, estavam pesquisas 

sobre os tipos de alimentação, moradia, período de repouso, horário de trabalho, 

férias e recreio dos operários. Conforme Cardoso, os médicos responsáveis pelos 

trabalhos de “indagação científica”, além de terem realizado estudos no Brasil, 

                                                
114 Depoimento de Waciaw Sienko. Butiá, 24/06/1939. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 
115 Conjunto de noções e técnicas voltadas ao cuidado médico, higiênico, nutricional, psicológico etc., 
das crianças pequenas, da gestação até quatro ou cinco anos de idade. 
116 Correspondência de Roberto Cardoso para Marcondes Filho. Rio de Janeiro, 13/06/1945. Fundo 
documental Cadem. Série Assistência Social. Dossiê Saúde. AHM. 
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também desenvolveram pesquisas na África do Sul, Inglaterra, Bélgica e nos 

Estados Unidos.  

Sob o respaldo dos princípios higienistas durante o período de 1942 a 1943, 

conforme aponta o relatório de assistência social,117 foram construídos consultórios 

médicos em Butiá e Charqueadas e realizadas vacinações nos operários do Porto 

do Conde e em Butiá. Entre as vacinas aplicadas, estavam a antivariólica e a 

antitífica. Em Butiá as vacinações ocorriam nas residências das ruas com maior 

concentração de operários, como as ruas Manoelzinho Tocador, Farroupilha, 

Polônia e Zona Ferroviária.118 

Sobre os hospitais, cabe salientar que a construção do hospital Sarmento 

Leite, em Arroio dos Ratos, foi considerada uma das mais proeminentes obras da 

assistência social voltada para a área da saúde na região das minas. Inaugurado em 

16 de agosto de 1942, constava, entre suas primeiras instalações, o antigo prédio do 

escritório119 da CEFMSJ, que passou por reformas e adaptações ainda no início da 

década de 1940. 

De acordo com Simch (1961), a iniciativa da construção do hospital Sarmento 

Leite teria sido dos próprios operários que, em 1941, criaram uma associação 

beneficente com esse intuito. Com a inauguração do hospital, a administração ficou 

por conta das freiras da Congregação do Imaculado Coração de Maria, que 

permaneceram em Arroio dos Ratos até o ano de 1969 (SULZBACH, 1989).  

Em Butiá a ideia de construção de um hospital não foi concretizada. Conforme 

Hoff (1992, p. 43), cada operário “[...] cooperou com um dia de trabalho para a 

conclusão do prédio” e que, inclusive, “[...] já encontrava-se em Butiá todo 

equipamento para o funcionamento do hospital”, mas, devido à greve de 1946, em 

represália, o hospital não foi inaugurado. O prédio acabou sendo repassado às 

freiras, da mesma congregação que administrava o hospital em Arroio dos Ratos, 

que ali instalaram a escola Imaculado Coração de Maria, onde alguns filhos de 

operários eram contemplados com bolsas de estudos pagas pelo Cadem. 

 Em agosto de 1944, Marcionilio Ferraz, aposentado das minas, solicitava ao 

engenheiro Sinval Círio autorização para associar-se ao hospital Sarmento Leite, 

                                                
117 Relatório de assistência social do Cadem (1942-1944). Fundo documental Cadem. Série 
Assistência Social. Tipologia Relatório de Assistência Social CADEM. AHM. 
118 Serviço de vacinação preventiva, antitífica e antivariólica na Vila de Butiá. Butiá, 20/01/1944. 
Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Dossiê Saúde. 
119 Prédio construído no final do século XIX. 
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pois naquele momento sua filha necessitava urgentemente de uma intervenção 

cirúrgica.120 Segundo Marcionilio, quando foi fundado o hospital não quis associar-se 

“mediante módica contribuição” e, naquele momento, encontrava-se sem o benefício 

a fim de “assegurar socorros hospitalares para sua numerosa família composta de 

sua esposa e seis filhos”. A partir da carta de Marcionilio, entende-se a importância 

que o hospital foi adquirindo para a comunidade, especialmente diante de situações 

de tamanha urgência e desamparo.  

O relatório do Cadem121 descrevia também sobre os serviços prestados pela 

Maternidade Henriqueta Cardoso122 em Arroio dos Ratos, como mais uma de suas 

grandes benfeitorias na região das minas. A maternidade, construída junto ao 

Hospital Sarmento Leite, prestava serviços às gestantes (pré-natalidade e 

puericultura), por meio de atendimento feito por enfermeiras e médicos. Além disso, 

era administrada pelas freiras vinculadas à congregação do Imaculado Coração de 

Maria.  

A puericultura caracterizava-se como um conjunto de saberes, articulados e 

sistematizados pelos médicos, também relacionados ao processo de medicalização 

do social. Assim, o que se observa é o processo de “domesticação” dos corpos das 

classes consideradas “perigosas” (tal como eram considerados os operários, negros, 

doentes, pobres, entre outros) desde a infância, no intuito de atender aos interesses 

do capital.  

Entre os serviços oferecidos às gestantes e crianças, estavam ainda a 

distribuição de mamadeiras e sopas. Segundo a carta enviada por Roberto Cardoso 

a Vargas,123 era relatado que a cada três meses eram distribuídos prêmios por 

frequência às mães cadastradas nos postos de puericultura. Os concursos de 

robustez infantil, como apresenta Silva (2007) em sua tese, também estavam entre 

as práticas higienistas presentes nas vilas mineradoras.  

                                                
120 Carta de Marcionilio Ferraz encaminhada a Sinval Círio. Arroio dos Ratos, 08/06/1944. Fundo 
documental Cadem. Série Assistência Social. Dossiê Saúde. AHM. 
121 Relatório de assistência social do CADEM (1942-1944). Fundo documental Cadem. Série 
Assistência Social. Tipologia Relatório de Assistência Social CADEM. AHM. 
122 A Maternidade em Arroio dos Ratos, recebeu o nome da mãe de Roberto Cardoso: Henriqueta 
Cardoso. 
123 Carta de Roberto Cardoso para Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 28/09/1945. Fundo documental 
Cadem. Série Assistência Social. Tipologia Cartas. AHM. 
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Em 1944, os dirigentes da Sociedade Beneficente dos Empregados da 

CEFMSJ encaminharam a Roberto Cardoso uma reclamação124 acerca da farmácia, 

um dos serviços instalados pelo Consórcio, que estava sob a coordenação do 

Sindicato dos Mineiros. Foi alegado por Mario Grillo, João de Almeida Pereira e 

Jacques Paiva Guimarães que a farmácia estava com sérios problemas de gestão e 

recursos, o que os fez com que assumissem a direção. Ao que Roberto Cardoso 

respondeu sobre a continuidade do programa de assistência:  

 

Ainda há muito o que fazer, contudo, diante do meu plano de dar a todos os 
nossos operários a maior e melhor assistência social do Brasil [...] 
Felizmente Deus me deu um temperamento forte e combativo, que não se 
abate com calúnias e injustos ataques.  

 

Assim, prosseguiu dizendo que não deixaria se intimidar “por ameaças 

soezes de alguns ingratos”. A fidelidade exigida através de um discurso que 

colocava Cardoso diante dos operários como a figura proprietária das iniciativas 

assistencialistas criava uma atmosfera de culto à personalidade, que favorecia o 

denuncismo e as bajulações como forma de arrecadar pequenas vantagens 

econômicas ou certo prestígio social.  

 

2.4.3  Alimentação, religião e controle policial 

 

Ao abordar o tema da alimentação do operariado, é necessário antes tratar 

sobre a questão do processo de regulamentação do salário-mínimo. A alimentação 

constava entre os elementos que “[...] deveriam compor a tabela de gastos que 

embasaria o patamar monetário do mínimo” (SILVA, 2014, p. 17).  

Em 1941, um ano após ter sido criado o mínimo, ocorreu a primeira inflação 

acima de 10% ao ano, que se fez contínua nos anos posteriores (SILVA, 2014). A 

carestia de vida, consequentemente, trouxe dificuldades na manutenção de um 

padrão de nutrição que viesse a ser adequado ao trabalhador e sua família.  

Konrad (2006) abordou, em sua pesquisa, a carestia de vida, ao levantar o 

memorial encaminhado em 1938 ao prefeito de Porto Alegre, Loureiro da Silva, no 

qual a União Sindical dos Trabalhadores Porto-Alegrenses reivindicavam o 

                                                
124 Reclamação encaminhada a Roberto Cardoso por Mario de S. Grillo, João de Almeida Pereira e 
Jacques Paiva Guimarães. Arroio dos Ratos, 27/09/1944. Fundo documental Cadem. Série 
Assistência Social. Dossiê Saúde. 



91 

barateamento dos gêneros de primeira necessidade. Segundo a historiadora, “os 

trabalhadores, sentindo diminuir seu poder aquisitivo, passaram a cobrar 

providências contra os altos preços dos gêneros alimentícios” (KONRAD, 2006, p. 

159). Em relação a um gênero de primeira necessidade, o pão, afirma: “A questão 

do elevado preço do produto repercutiu de tal forma que o prefeito de Porto Alegre 

criou uma comissão para estudar o caso do pão” (KONRAD, 2006, p. 159). 

Em 1950, o operário José Romualdo redigiu a poesia denominada “Os preços 

das mercadorias”,125 cujos versos refletiam as dificuldades enfrentadas pelo 

operariado das minas no que dizia respeito ao custo de vida. “O café foi aumentado 

de 9 para 16 cruzeiros”, reclamou o autor. Continuava seus versos de maneira 

categórica: “[...] mande baixar os artigos de primeira precisão [...] Um casal com 5 

filhos menores sem trabalhar, eu só faço a minha base, como é que pode passar só 

com feijão e arroz, a carne não pode comprar”.  

Não bastasse o preço dos alimentos, quanto ao consumo da proteína animal, 

Zalmiro Keenan, presidente do Sindicato dos Mineiros, levava a conhecimento do 

engenheiro Baptista Pereira a situação dos operários do Porto do Conde, que, 

segundo sua reclamação, “[...] se viam privados de comer carne, pois a pouca que ia 

das Minas do Butiá, quase toda já estava destinada às pensões daquela 

localidade”.126 Somava-se a essa situação o fato de que, no verão, a carne que 

chegava ao Porto do Conde já se encontrava em estado de putrefação. Continuou: 

“Ora sendo a carne um dos alimentos mais preferidos pelo trabalhador, achávamos 

justo que tal alimento não lhe faltasse”. O representante do Sindicato indicou uma 

solução para a situação, que seria a instalação de um matadouro local.  

Em resposta ao ofício do Sindicato, Baptista Pereira afirmou que a sugestão 

de instalação do matadouro local “[...] veio ao encontro dos desejos do Sr. Joaquim 

Ribeiro Saraiva”,127 o qual, segundo o engenheiro, já havia tomado providências 

para a instalação de um matadouro. Já em 1946, a falta de proteína animal nas 

                                                
125 Os preços das mercadorias. Autor José Romualdo M. 05/01/1950. Fundo documental Cadem. 
Série Assistência Social. Dossiê Saúde. AHM. 
126 Ofício nº 20 ZK/FC. Arroio dos Ratos, 26/04/1939. Fundo documental Sindicatos. Tipologias 
Cartas/ Telegramas. AHM. 
127 ABP/JTG. Arroio dos Ratos, 30/05/1939. Fundo documental Sindicatos. Tipologias Cartas/ 
Telegramas. AHM. 
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minas, segundo a carta de Ribeiro Saraiva para Lupinacci, aconteceu em função da 

febre aftosa que acometeu os rebanhos.128  

No item IX do relatório de assistência social do Cadem129 sobre as 

cooperativas de consumo dos operários das minas de Butiá e de Arroio dos Ratos, 

consta descrito que estas funcionavam “[...] sem qualquer interferência das 

empresas empregadoras na sua gestão”, afirmando ainda que “[...] o comércio é 

inteiramente livre nos quadros das minas, comprando os operários onde bem 

entendem”.  

É importante pontuar que o comércio só era “livre” caso o proprietário do 

estabelecimento conseguisse liberação do Cadem para funcionamento. Estes 

estabelecimentos, no entanto, ficavam localizados em regiões periféricas dos 

distritos, onde comercializavam gêneros alimentícios. Além disso, nesses 

estabelecimentos, era possível adquirir bebidas alcoólicas e praticar os jogos de 

azar, atividade esta tão execrada dentro da ideia higienista sustentada pelas 

companhias. 

O controle acerca dos “mercadinhos” instalados nas minas demonstra-se 

através da relação130 de nomes de pessoas autorizadas a “explorarem mercadinhos 

e pensões” com “permissão e alguns com auxílio da Companhia Carbonífera Minas 

de Butiá”. Na lista de janeiro de 1944, consta inclusive o nome de Castor Bispo, 

integrante do Sindicato do Mineiros.  

Já em relação às cooperativas, o Cadem justificava sua intervenção nestas 

colocando-se como “colaborador”, ou seja, “assistindo de forma diversa, visando 

garantir-lhes a estabilidade e o progresso econômico” por meio de assistência 

técnica administrativa e financeira através da União Sul Brasileira de Cooperativas. 

Porém, o que se observa é que essa era mais uma das tentativas do Consórcio de 

manter o controle sobre as cooperativas mediante intervenção na sua administração. 

Cabe destacar também a existência de postos do Serviço de Alimentação e 

Previdência Social (Saps) em Arroio dos Ratos e Butiá. Criado em 5 de agosto de 

1940, o Saps instalou postos de subsistência pelo Brasil por meio do Decreto-lei nº 

                                                
128 Manuscrito de Joaquim Ribeiro Saraiva para Lupinacci. Fundo documental Sindicatos. Tipologias 
Cartas/ Telegramas. AHM. 
129 Relatório de assistência social do Cadem (1942-1944). Fundo documental Cadem. Série 
Assistência Social. Tipologia Relatório de Assistência Social Cadem. AHM. 
130 Relação dos aposentados e viúvas dos operários que exploram mercadinhos e pensões, com 
permissão e alguns com auxílio da Companhia Carbonífera Minas do Butiá. Butiá, 05/01/1944. Fundo 
documental Sindicatos. Tipologias Cartas/ Telegramas. AHM. 
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4.859, de 21 de outubro de 1942, quando da alta dos preços do açúcar e da carne 

bovina durante o período da Segunda Guerra Mundial.  

Fogagnoli (2011), em sua dissertação, traz o exemplo de um trabalhador do 

Rio de Janeiro que, ao se dirigir ao consultório do Saps, pedia sugestões aos 

técnicos de como adquirir alimentos diante das dificuldades financeiras. A resposta a 

essa indagação veio através de um dos argumentos preponderantes do liberalismo 

econômico: a lei da oferta e da procura. Isto é, disseram ao trabalhador que 

deveria compreender “a vantagem que teria ao substituir alguns vegetais ‘fora da 

época’ por outros”.  

Se, por um lado, o Saps apresentava um discurso de aparente melhoria das 

condições voltadas à alimentação em tempos de carestia, por outro, ocultava a 

discussão acerca do salário.  

Já quanto à religião na região das minas, o relatório do Cadem131 faz menção 

aos investimentos em construção e reformas de Igrejas Católicas.  

Embora existam diversas manifestações religiosas na região que remontam 

ao período áureo da mineração, à Igreja Católica foi destinado o papel principal no 

processo de “saneamento moral” por meio da religião.132 Quanto à religiosidade nas 

minas, embora o Cadem tenha legitimado o papel hegemônico da fé católica, há 

registros da presença de diversos ramos do protestantismo e do espiritismo. 

Também de longa data estabeleceram-se as religiosidades de matriz afro-brasileira, 

destacando-se em Butiá a figura de Ângelo Francisco de Souza, o Tio Paraíba. 

Souza chegou às minas de Butiá na década de 1940 para trabalhar nas caldeiras da 

usina termoelétrica do Cadem. Nesse período, instalou na região periférica do 

distrito, a “Favela” (atual bairro Cidade Alta), sua casa de religião. Também foi figura 

destacada nos primórdios do carnaval de Butiá, participando das atividades 

carnavalescas a partir da Sociedade Ouro Preto. 

Assim indicava o relatório: “A assistência espiritual é vista pelo CADEM como 

elemento de real valor para a obra educacional dos mineiros”. Dessa maneira, foram 

investidos, entre os anos de 1942 e 1943, valores destinados a “aumentos, pinturas 

e outros melhoramentos mais” nas Igrejas Católicas locais. Os auxílios aos padres 

                                                
131 Relatório de assistência social do Cadem (1942-1944). Fundo documental Cadem. Série 
Assistência Social. Tipologia Relatório de Assistência Social Cadem. AHM. 
132 Ainda que não seja parte do recorte temporal da presente pesquisa, salienta-se o quanto a Igreja 
Católica exerceu um papel preponderante no processo de tentativa de controle da população. Na 
década de 1960, às vésperas do golpe de 1964, a região recebeu a Cruzada Nacional do Rosário, 
uma estratégia anticomunista difundida pelo padre irlandês Patrick Peyton. 
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também faziam parte da lista dos investimentos da área de assistência social, ou 

seja, eram valores repassados pelo próprio Consórcio aos padres, não se tratando 

de doações pessoais. 

Através da Igreja Católica também se observa a construção de relações 

políticas legitimando as ações do Cadem. Em 1930, a Igreja de Santa Teresinha em 

Butiá, construída pela CCR, era inaugurada com a presença de Getúlio Vargas e de 

Dom João Becker, bispo apoiador do Movimento de 1930. Inclusive na data de 

morte do bispo, em 1946, o Cadem “[...] mandou rezar uma missa, pela morte de D. 

João Becker, arcebispo metropolitano, considerado um grande benfeitor da 

mineração”. Ficam, assim, evidentes as ligações políticas construídas, sobretudo, 

por intermédio de Roberto Cardoso. 

Outro aspecto a ser apontado é a religiosidade em torno da devoção à Santa 

Bárbara,133 considerada pelos católicos como a padroeira dos mineiros, que 

acarretou a destinação dos recursos para a construção de igrejas. Em dezembro de 

1945, a construtora Ernesto Woebcke & Cia Ltda.134 repassava ao Cadem o 

orçamento135 para a construção da capela de Santa Bárbara em Butiá, a qual foi 

inaugurada em 1º de maio de 1955. 

Já em Arroio dos Ratos, a capela de Santa Bárbara foi erguida em 1910, 

porém, apenas em 1932 foi criada a primeira capelania, sob a direção do padre 

Edmundo Rambo. Em 1944, sob a interferência de Cardoso, num “pedido pessoal” a 

Dom João Becker, foi criada a paróquia de Santa Bárbara das Minas de Carvão do 

Arroio dos Ratos (SULZBACH, 1989).  

Já a Igreja de São José, também em Arroio dos Ratos, cuja construção iniciou 

no ano de 1941, passou por um período de obras paralisadas durante vários meses 

devido à falta de verbas. No ano seguinte, para dar prosseguimento à construção da 

igreja, Roberto Cardoso autorizou a conclusão da obra às expensas da companhia. 

A igreja foi inaugurada em 1944. 

Em entrevista,136 a depoente Lourdes Lima (2013) relatou:  

 

                                                
133 A devoção à Santa Bárbara também é relatada por Nogueira (2012) em sua dissertação a respeito 
das minas de cobre do Camaquã, em Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. 
134 Construtora à qual também foram solicitados orçamentos para a construção dos grupos escolares 
nas minas. 
135 Orçamento para a construção da capela de Santa Bárbara em Minas do Butiá, conforme planta e 
especificação apresentadas. Porto Alegre, 20/12/1945. Fundo documental Cadem. Série Assistência 
Social. Tipologia Relatório de Assistência Social. AHM. 
136 Entrevista realizada em 2013 (Acervo pessoal de Tassiane Mélo de Freitas). Ver Freitas (2015). 
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[...] a empresa usou muito até o padre, a casa era do padre, quem dava a 
batina era a empresa, então ela tinha o padre na mão e, quando ela queria 
mudar alguma coisa, o padre tinha que ir lá pro púlpito e no sermão dele 
baixar a ripa no pessoal e dizer tem que fazer isso tem que [...] não pode ir 
contra a empresa, não pode fazer um pedido, uma exigência, tinha que ter 
muito cuidado, então eles usavam até o padre pra não deixar a população 
crescer, a população se unir, a população reivindicar. 

 

Esse processo foi uma tentativa de controle do Cadem sobre a vida social 

extramina. Configurava-se tanto como uma das formas de legitimar a dominação, 

quanto como uma maneira de garantir o aumento da produção através da “[...] 

imposição de valores e comportamentos morais, religiosos, disciplinares e até 

higiênicos [...]” (SPERANZA, 2014, p. 70).  

Sobre o argumento das “classes perigosas”, as minas de São Jerônimo 

também contavam com o rígido controle policial mantido pelo Cadem. Em 

memorando de agosto de 1943, era comunicado ao Sindicato dos Mineiros que Ozzi 

Florisbal, chapa137 nº 1581, havia sido despedido do trabalho em Arroio dos Ratos a 

pedido do subdelegado local por ser considerado “[...] um elemento fomentador de 

desordem”.138  

No contexto do controle policial, também há registro de abuso de autoridade, 

que pode ser observado em um caso em Butiá envolvendo os irmãos Carletti. Em 

1939, Gregório Ripoll, segundo tesoureiro do Sindicato dos Mineiros, pedia para que 

o engenheiro Castro Lima139 interviesse no caso. Segundo Ripoll, Domingos Carletti, 

pai de Luiz e Antônio Carletti, havia feito uma petição verbal ao Sindicato, na qual 

relatou o fato de seu filho Luiz, de 18 anos, ter raptado uma menor e, por isso, estar 

preso na cadeia local. Domingos seguia dizendo que Luiz foi colocado a “cavar 

terras” pelo subdelegado distrital e não poderia estar fazendo isso, já que aguardava 

julgamento.  

Já Antônio Carletti, numa visita feita ao irmão, também foi preso sem ter 

cometido crime algum. Assim, Domingos dizia estar sofrendo perseguição e pedia 

ao Sindicato que interviesse junto ao engenheiro Castro Lima para que Luiz 

seguisse cumprindo sua punição, dentro da lei, sendo que inclusive já havia 

consentimento para que Luiz se casasse. Quanto a Antônio, era solicitado ao 

                                                
137 “Chapa" era o número de registro do operário junto à companhia mineradora. 
138 Documento encaminhado pela CCMB ao presidente do Sindicato dos Mineiros. Butiá, 18/08/1943. 
Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
139 Ofício s/n encaminhado por Gregório Ripoll a Castro Lima.  Fundo documental Sindicatos. 
Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
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subdelegado “[...] definir-se pela justificação do crime”. Domingos finalizou o 

documento pedindo que houvesse intervenção imediata para que pudessem 

“pacificamente [...] liquidar” um caso que colocava a “autoridade local em grave 

situação”.  

Observando o controle policial instalado nas minas, percebe-se o reflexo da 

chamada “questão social” que tanto preocupava as classes dominantes e, por essa 

razão, era tratada como caso de polícia.  

Sobre esse aspecto, Konrad (2004, p. 37) afirma que, quando os 

trabalhadores ultrapassavam os limites estabelecidos pela classe dominante, ou 

seja, dentro da ideia de harmonia social e paternalismo, “[...] a repressão aparecia 

como a solução lógica dos problemas e conflitos sociais”. Segundo o historiador, 

essa lógica não mudou após o Movimento de 1930. As delegacias de ordem política 

e social, formadas na Primeira República, continuaram a agir, inclusive em relação 

aos espaços de sociabilidade e lazer dos operários, como aponta a Figura 8, a 

seguir, sobre o registro dos clubes de futebol. 

 

Figura 8 – Documento anexado à ficha de inscrição da S.A. Grêmio Desportivo Rio-
Grandense, de São Jerônimo, na FRGF (1942) 

 

 
 
Fonte: AFGF. 
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Neste contexto em que as condições de vida e trabalho se constituíam 

dentro de uma complexa dinâmica de tentativas de dominação, tensões, 

negociações e resistências é que se encontram espaços de lazer e sociabilidade nos 

quais este processo também pode ser observado.  

 

2.5  LAZER E SOCIABILIDADE: ESPAÇOS E PRÁTICAS LÚDICAS NAS MINAS  

 

Na carta citada anteriormente,140 na qual Roberto Cardoso, por meio do 

pseudônimo “Paulo”, dirigiu-se ao engenheiro Lupinacci relatando seu encontro com 

Marcondes Filho (“Serafim”) na tentativa de impedir os avanços nas negociações do 

Dissídio Coletivo de 1943, há elementos importantes a serem observados. Tais 

elementos demonstram as impressões dos patrões sobre as práticas lúdicas que 

eram populares entre os mineiros. Para legitimar o assistencialismo implantado nas 

minas, era necessário, no âmbito do lazer, deslegitimar as práticas recreativas dos 

mineiros julgando-as como ultrajantes e contrárias à “boa educação” necessária ao 

progresso da nação.  

Assim, Cardoso descreveu a Lupinacci as palavras que proferiu a Marcondes 

Filho em relação aos mineiros: “Dei-lhe muitos exemplos de operários que pedem 

empréstimos e com o dinheiro compram discos de vitrola, espingardas, cavalos de 

corrida, etc., continuando a viver no mesmo nível de vida”. O desprezo pelas 

práticas recreativas comuns entre os operários era um discurso propício à busca do 

Cadem pelo fomento da prática de esportes através do apoio ao desenvolvimento de 

clubes e atividades em que pudessem ser difundidos o civismo e a cultura física, 

marcas do moderno e do progresso advindo por meio dos serviços de assistência 

social. 

As práticas lúdicas desprezadas pelo Consórcio e cultivadas, mesmo que, por 

vezes, de maneira clandestina, pelos mineiros representavam também uma entre as 

tantas maneiras de o operário anestesiar-se da dura rotina de explorações e perigos 

impostas pelo próprio capital. Assim relatava Josué Guimarães na matéria publicada 

na revista O Cruzeiro em que denunciava as péssimas condições de vida do 

operariado:  

 

                                                
140 Carta de Roberto Cardoso ao engenheiro Lupinacci. Rio de Janeiro, 23/09/1943.  Fundo 
documental Cadem. Série Assistência Social. Tipologia Cartas. AHM. 
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São Jerônimo alberga alguns milhares de homens esquecidos. Homens que 
se desiludiram e que agora passam as manhãs de domingo jogando osso, 
cartas ou bocha. Outros ficam bebendo no botequim da estrada ou 

dormindo nas redes remendadas.141 

 
Citando novamente o relatório do Cadem, cabe observar a referência aos 

investimentos na área denominada “recreação”:  

 
Clubes recreativos de toda a espécie tem sido auxiliados moral e 
materialmente pelo Consórcio de Mineração, que encara essas sociedades 
como centros de melhor educação de seus trabalhadores, desenvolvendo-
lhes o espírito associativo, criando-lhes um ambiente socialmente útil e 
favorecendo o espírito de confraternização de todas as categorias de 
servidores. 

 

Ainda como maneira de demonstrar a atenção a esta área, o relatório indica 

que, entre os anos de 1942 e 1943, foram feitos investimentos em “[...] entidades 

desportivas e sociedades recreativas [...]” visando à edificação de espaços para a 

“diversão dos trabalhadores”. Na sequência, o documento dizia: “[...] clubes 

dançantes, carnavalescos, de football, bolão, etc tem encontrado o mais irrestrito 

apoio dos administradores do CADEM”. 

São destacados os clubes Farroupilha e Última Hora, em Arroio dos Ratos, e 

a Sociedade Recreativa Butiaense (que posteriormente, junto à Sociedade Sete de 

Abril, veio a formar o Clube Butiá), caracterizados pelo relatório como “locais de 

divertimento sadio e civilização dos trabalhadores”. Cabe destacar, no entanto, que 

esses espaços são conhecidos, conforme verificado por meio das entrevistas 

realizadas para esta pesquisa, como segregacionistas, ou seja, não permitiam a 

participação da população negra em suas atividades. Embora não esteja descrita no 

objeto de pesquisa a análise a partir do recorte étnico, é importante atentar para 

alguns elementos voltados à questão, os quais direcionam à compreensão da 

experiência de classe. 

Em uma das entrevistas (L.F.A., 2018), foi relatado o seguinte: 

 
L.F.A.: [...] os clubes na época tinha o Última Hora... aqui embaixo, o União 
da Várzea e lá em cima o Farroupilha. Tinham três clubes aí. 
T.F.: Sim! 
L.F.A.: E tinha Os Tesouras que era só dos morenos. Separado, não se 
misturavam na época. 
T.F.: E como é que a população via essa segregação? 

                                                
141 REVISTA O CRUZEIRO (RJ) 25/05/1946. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/docreader/003581/49918. Acesso em: 08 fev. 2021. 
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L.F.A.: Acostumava. Na época, os morenos não deixavam os brancos entrar 
no clube deles e os brancos não deixavam os morenos entrar também. 
T.F.: E como você via essa separação [pausa] no tempo em que 
frequentava os clubes? 
L.F.A.: Olha, isso era, vamos dizer assim, da época né! Isso vinha, acho, 
desde o tempo da escravidão, só pode. Porque era separado e foi passando 
o tempo e tudo, e resquícios da escravidão. 
T.F.: E quando que terminou definitivamente essa separação, digamos 
assim? 
L.F.A.: Eu acho que 1960, por aí. Aí já podia se cruzar, os brancos indo. 

 

A narrativa anterior não respondeu que a segregação partia primeiramente 

das sociedades recreativas onde somente as pessoas brancas poderiam participar, 

fazendo assim com que a população negra constituísse seus próprios espaços de 

lazer e sociabilidade resguardando-os como uma forma de resistência. Os 

esquecimentos e as obliterações da memória podem assim, perigosamente, 

constituírem-se em legitimadores de uma narrativa que procura justificar as 

motivações da segregação dos brancos em relação aos negros.  

Nesse sentido, cabe considerar algumas questões pertinentes ao trabalho 

com os documentos orais, especialmente no que diz respeito aos aspectos voltados 

à construção social da memória. Como observado anteriormente, “[...] um grupo 

trabalha em conjunto a criação de esquemas coerentes de narração e de 

interpretação dos fatos, que dão ao material de base uma forma histórica própria, 

consagrando uma versão dos acontecimentos” (PENNA, 2005, p. 80). 

Salienta-se a colocação de Portelli (2010, p. 4): 

 

[...] quando buscamos fontes orais, as buscamos em primeiro lugar porque 
na oralidade encontramos a forma de comunicar específica de todos os que 
estão excluídos, marginalizados, na mídia e no discurso público. Buscamos 
fontes orais porque queremos que essas vozes – que, sim, existem, porém 
ninguém as escuta, ou poucos as escutam – tenham acesso à esfera 
pública, ao discurso público, e o modifiquem radicalmente. 

 

Em Butiá, a comunidade negra fundou a Sociedade Recreativa Ouro Preto em 

3 de fevereiro de 1944. A Sociedade, embora não seja mencionada com afinco nos 

trabalhos realizados por memorialistas locais, o que torna evidente a tentativa de 

invisibilização da participação dos negros no processo de formação da comunidade 

carbonífera, tornou-se, entre as décadas de 1940 e 1950, um dos principais espaços 

de lazer e sociabilidade do distrito.  

Em 1944, os representantes da diretoria da Ouro Preto agradeciam a 

Fernando Lacourt pela contribuição feita à Sociedade. Segundo os representantes, a 
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doação era importante diante da busca da Sociedade “[...] por um pouco de convívio 

social, que em nossa vida penosa é tão restrita”.142  

As restrições econômicas somadas à segregação existente em determinados 

espaços de sociabilidade e lazer das minas dificultavam as práticas e manifestações 

culturais da comunidade negra dos distritos de Arroio dos Ratos e de Butiá. Era 

necessário negociar, conseguir certo apoio da companhia, para assim continuar 

resistindo.  

A respeito das tentativas de invisibilização da história e memória da 

comunidade negra na região carbonífera, é importante assinalar que, no trabalho de 

produção de documentos orais, é possível observar esse processo. Questionado 

sobre como a população das minas de Arroio dos Ratos lidava com a segregação 

em clubes sociais que os negros eram impedidos de acessar, L.F.A. (2018)143 

respondeu: “acostumava”. Já quando indagado sobre a possibilidade de segregação 

nos clubes de futebol, afirmou: “aqui branco e negro jogavam tudo misturado”, 

aludindo ao mito da democracia racial. A partir daí, apresentam-se dimensões 

contraditórias, pois, embora houvesse práticas utilitaristas entre os clubes de futebol, 

onde os negros acessavam os clubes de futebol (muitos em função dos seus dotes 

futebolísticos), mantinham-se práticas historicamente associadas ao racismo em 

clubes sociais, tudo por meio da segregação imposta através dos costumes.  

Em Arroio dos Ratos, como explicitado anteriormente, um dos locais onde a 

comunidade negra costumava a se reunir em seus momentos de recreação era a 

Sociedade Carnavalesca Tesouras, fundada em 06 de abril de 1928. Sobre Os 

Tesouras, como popularmente ficou conhecida a entidade, também é possível 

observar uma ausência de relatos feitos por memorialistas locais. Nessa construção 

seletiva da memória, percebe-se, mais uma vez, a forma como se construiu a 

memória local com base no mito do Eldorado Negro, em que o destaque é dado ao 

europeu “desbravador” do carvão e à mão de obra europeia, relegando ao 

esquecimento o papel das mulheres e dos negros. 

Mesmo em meio à segregação existente na comunidade, a Sociedade 

Tesouras mantinha um calendário social com programações diversas, inclusive 

                                                
142 Carta encaminhada por Domingos Idalino (presidente da Sociedade Recreativa Ouro Preto) e 
Ernani Conceição (secretário da Sociedade Recreativa Ouro Preto) à Fernando Lacourt. Butiá, 
28/02/1944. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Tipologia Clubes de futebol e 
sociedades. AHM. 
143 Depoimento cedido a Tassiane Mélo de Freitas, em 23/05/2018. Acervo pessoal de Tassiane Mélo 
de Freitas.  
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convidando as demais entidades locais em que a participação do negro não era 

permitida. Entre as atividades promovidas pelos Tesouras, estava a “Noitada de 

Natal”, que em 1950 apresentava uma intensa programação: apresentações 

musicais de gaita, banjo, piano, flauta e outros instrumentos, concursos musicais, 

jogos de ping-pong e bocha e, para finalizar, incluía a apresentação do imitador do 

cantor Francisco Alves, o Sr. Edy, e apresentação do cantor Mario Leão. Destaca-se 

que Mario Leão, além de figura destacada no cenário musical e carnavalesco de 

Arroio dos Ratos, também foi jogador da equipe do Departamento Sportivo das 

Minas e, posteriormente, técnico do Esporte Clube Brasil.  

Em Arroio dos Ratos, além das sociedades Última Hora (1933) e Farroupilha 

(1944), ainda havia a Sociedade Recreativa União da Várzea (1942). Sobre esta, em 

agosto de 1944, em comunicado à Roberto Cardoso, Ozório Custódio e Pedro 

Saraiva, respectivamente presidente e secretário do clube, anunciavam a conclusão 

das obras do prédio da entidade. Segundo os dois representantes, a inauguração se 

daria em meio aos festejos alusivos à Semana da Pátria, no qual esperavam que o 

diretor do Cadem se fizesse presente ou, caso isso não fosse possível, que pudesse 

enviar um representante da companhia para acompanhar o evento. Assim 

discorriam no convite:  

 

Agora, que ela está construída, é com forte emoção que pensamos na 
infinita generosidade do coração de V.S., a quem tudo devemos, e que tão 
bem sabe interpretar os sentimentos e aspirações dos operários, que tem a 
felicidade de trabalhar sob sua direção.144  

 

A circulação de operários que mantinham uma ligação de “fidelidade” à 

companhia mineradora nestas sociedades recreativas era constante. Curiosamente, 

alguns eram os operários contemplados com os benefícios distribuídos dentro da 

lógica meritocrática determinada pela empresa. Observa-se, por exemplo, o nome 

de Jacques Paiva Guimarães e de João Webster entre os membros da diretoria do 

Clube Farroupilha, conhecido por congregar o alto escalão da companhia 

mineradora. 

                                                
144 Carta de Pedro Saraiva e Ozório Custódio, representando a Sociedade Recreativa União da 
Várzea para Roberto Cardoso. Arroio dos Ratos, 07/04/1944. Fundo documental Cadem. Série 
Assistência Social. Tipologia Clubes de futebol e sociedades. AHM. 
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As sociedades recreativas das minas contavam com a doação de valores por 

parte do Cadem, que, com isso, encontrava nesses espaços mais um meio de 

controle do operariado em seu tempo livre.  

Nesse sentido, a Sociedade de Amigos de Butiá, fundada em 30 de junho de 

1945, destacava, em seu regulamento, que tinha por finalidade “[...] propugnar pelo 

desenvolvimento eficiente da educação, da moral e da ordem entre os habitantes da 

vila”. Prosseguia, no segundo artigo do seu regulamento, afirmando que, entre os 

requisitos que o candidato a sócio deveria possuir, estava exercer “profissão 

definida” ou “labor honesto” e “[...] ser amigo até mesmo da propriedade privada, da 

decência e dos bons costumes”.145 Este artigo deixava transparecer que não eram 

bem-vindos aqueles que propusessem uma crítica à propriedade privada. 

A forma de recebimento das mensalidades por parte das sociedades 

recreativas nas minas ocorria por meio de desconto em folha de pagamento, no 

caso dos sócios que eram operários, conforme demonstra a carta146 dos dirigentes 

da Sociedade Ouro Preto, Domingos Idalino e Ernani Conceição, a Fernando 

Lacourt.  

Outra atividade bastante cultivada entre a população das minas, a realização 

do carnaval, também contava com o apoio financeiro do Cadem. Em 1941, a 

companhia, através da chefia de mineração local, destinou valores aos festejos do 

carnaval daquele ano147 para o bloco carnavalesco “Pago imposto mas não me 

caso”. Aliás, os cordões carnavalescos movimentavam as sociedades recreativas, as 

quais, por sua vez, apresentavam muitas programações durante os dias de carnaval. 

 Na Sociedade Recreativa União da Várzea, em Arroio dos Ratos, organizava-

se o cordão “Sai da frente”. Também participavam do carnaval local os cordões 

ligados à Sociedade Tesouras e Última Hora. Em Butiá, surgiu o bloco carnavalesco 

“Zig Zag”, ligado à Sociedade Butiaense (HOFF, 1992). 

Outro espaço de lazer e sociabilidade era o Círculo Operário148 de Butiá. De 

orientação conservadora e apoiado pelo Cadem, foi instalado na região das minas 

                                                
145 Regulamento da Sociedade Amigos de Butiá. Butiá, 30/06/1945. Fundo documental Cadem. Série 
Assistência Social. Tipologia Clubes de futebol e sociedades. AHM. 
146 Carta de Domingos Idalino e Ernani Conceição, representantes da Sociedade Recreativa Ouro 
Preto para Fernando Lacourt. Butiá, 20/07/1944. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. 
Tipologia Clubes de futebol e sociedades. AHM. 
147 Documento encaminhado pelo chefe da mineração para o diretor do bloco carnavalesco “Pago 
imposto mas não me caso”, dirigida por Antonio Ortiz. Butiá, 14/02/1941. Fundo documental Cadem. 
Série Assistência Social. Tipologia Clubes de futebol e sociedades. AHM. 
148 Sobre os Círculos operários no Rio Grande do Sul, ver Diehl (1990). 
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na década de 1930. O Círculo estendia ao operariado sua estratégia de alcance de 

simpatizantes por meio do incentivo às práticas lúdicas e esportes, desde que 

considerados saudáveis e organizava-se como uma forma de apoio para a 

manutenção das propostas higienistas do Consórcio. A entidade claramente 

apontava para a conciliação das classes mediante um discurso voltado à 

“harmonização” das relações entre patrões e operários.  

Através do anúncio publicado pelo Círculo Operário sob o título de “Aos 

operários circulistas de Butiá”149, a diretoria circulista apresentava ao público o que 

considerava ser os “frutos bem apreciáveis de ordem moral e material” que tinham 

produzido por meio do trabalho do Círculo Operário em Butiá. A entidade alegava, 

no entanto, que foi “o único lugar no Estado onde o Círculo Operário menos pode 

fazer”. Mesmo assim, em agosto de 1936, a diretoria circulista convidou a 

administração da companhia mineradora para a inauguração da cancha de bolão.150 

Também era de interesse do Círculo o fomento às atividades de basquete e ping-

pong.151 A dificuldade de organização do Círculo Operário em Butiá pode ser 

observada mais adiante analisando a relação entre este e o Sindicato dos Mineiros. 

Ao lado do futebol, a prática do voleibol também era incentivada e apoiada 

pelo Cadem. Em Butiá, há registros, datados de 1945, da existência da Associação 

Desportiva Mineira, cujo objetivo era “a difusão do civismo e da cultura física, 

principalmente o volley ball, podendo ainda realizar reuniões de caráter social e 

cultural”.152 No entanto, não foram encontrados mais registros sobre a atuação 

dessa associação, o que indica que não chegou a atuar por longa data. Segundo 

consta, a intervenção da companhia se dava através da indicação, por parte do 

engenheiro-chefe, do presidente da associação. O documento afirma ainda: “[...] os 

demais membros da Diretoria são todos conhecidos e foram cuidadosamente 

escolhidos para que o início de vida da associação seja coroada de êxito”. Além 

disso, pode-se verificar no documento que havia uma grande diversidade de 

categorias de trabalhadores que participavam da associação (membros do comércio 

                                                
149 Clipping “Aos operários circulistas de Butiá”. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. 
Subsérie Desportes/ Saúde/ Cultura. AHM. 
150 O Bolão é uma modalidade esportiva de origem germânica considerada uma espécie primitiva de 
boliche. Esta modalidade é bastante presente em regiões de imigração alemão, como é o caso da 
região sul do Brasil. 
151 Documento encaminhado pela Diretoria do Círculo Operário a Baptista Pereira. Butiá, 20/08/1936. 
Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Subsérie Desportes/ Saúde/ Cultura. AHM. 
152 Estatutos da Associação Desportiva Mineira. Butiá, 1945. Fundo documental Cadem. Série 
Assistência Social. Clubes de futebol e sociedades. AHM. 
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local, ferroviários, mineiros e alunos do Senai) e a participação de membro da Ação 

Católica.153 

Se, por um lado, havia controle sobre as práticas lúdicas nas minas, de 

maneira a apontar e apoiar iniciativas que fomentassem as práticas consideradas 

saudáveis, por outro, havia a vigilância no sentido de tentar controlar, por exemplo, a 

disseminação dos jogos de cartas, atividade muito comum entre os operários. Desse 

modo, as companhias sob a administração do Cadem mantinham algumas formas 

de vigilância que pudessem coibir a prática dos jogos.  

Em 1939, Cardoso agradecia o recebimento da carta do subdelegado de 

Butiá, Luiz Custódio de Souza, comunicando que soubera da “batida” na casa de 

Rafael Gambia, o qual foi surpreendido em plena “[...] jogatina desenfreada que ali 

se realizava”. Assim, Cardoso continuava dizendo que dera ordens a Emilio Rover 

para que despejasse Gambia e entregasse a casa onde o operário residia a outro 

mineiro que dela necessitasse. Cardoso finalizava a correspondência mencionando 

que aguardava informações sobre outras casas de jogos e mercadinhos onde se 

praticava o jogo, para que fossem efetuados os despejos. Ainda afirmava: “[...] essa 

providência é da máxima relevância para a população ordeira das nossas minas” 

(HOFF, 1992, p. 70). 

No mesmo sentido, Speranza (2014) cita o caso do mineiro Alcides Antonio 

dos Passos, o qual, em 1941, recebeu um atestado que o considerava “mau 

elemento” por parte do subdelegado Custódio de Souza. Passos foi preso devido à 

prática de jogos não permitidos.154 O atestado inclusive foi anexado pela CCR junto 

à reclamatória que Passos movia contra a empresa por despedida injusta 

(SPERANZA, 2014). 

A Igreja Católica também colaborava para esse processo de vigilância, como 

informa uma carta de 1932,155 na qual o remetente, representante da Igreja, 

destacava o pedido feito pelo sacerdote local para que o povo se “abstivesse de 

                                                
153 Documento encaminhado a Fernando Lacourt por membros da Associação Desportiva Mineira. 
Butiá, 17/12/1945.  Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Clubes de futebol e 
sociedades. AHM. 
154 Segundo o Decreto-lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), artigo 50, era considerada 
contravenção relativa à polícia de costumes “estabelecer ou explorar jogos de azar em lugar público 
ou acessível ao público, mediante pagamento de entrada e sem ele”. Apostas sobre qualquer 
competição esportiva ou em corrida de cavalos, fora de hipódromo, eram consideradas 
contravenções segundo este decreto-lei (BRASIL, 1941) 
155 Carta encaminhada a Baptista Pereira. Butiá, 29/02/1932. Fundo documental Cadem. Série 
Assistência Social. Tipologia Cartas. AHM. 
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divertimentos mundanos, bailes, etc.”, pedido este feito na presença de Roberto 

Cardoso. Disse o representante: “Tive o apoio moral de sua autoridade”.  

Recuando na baliza temporal proposta pela pesquisa, em 1928, o padre 

Ambrosio Konzen, da paróquia de São Jerônimo, agradecia ao Esporte Clube Brasil 

de Arroio dos Ratos, por sua participação em festa esportiva em benefício da 

construção da torre local.156 Embora tenha sido uma festa que ocorreu fora do 

âmbito religioso, era comum na festa de Santa Bárbara a inclusão de atividades não 

religiosas, como a instalação de parques de diversões, apresentações musicais e 

sorteios de prêmios (tômbolas), atividades que se tornaram parte da cultura popular 

nas minas de São Jerônimo. 

Retornando aos jogos de cartas, entre os praticados nas minas estava o jogo 

de solo,157 o qual era jogado com um baralho espanhol, possivelmente muito comum 

entre operários vindos da Península Ibérica (espanhóis e portugueses), e 

assemelha-se ao jogo de truco.  

Em 1933, um incidente ocorrido na casa de pólvora158 em Arroio dos Ratos 

teve como pano de fundo o jogo de solo. O operário João Martins Lopes, natural de 

Portugal, que outrora trabalhava na casa de pólvora, prestou queixa contra o 

encarregado desta área, Casemiro Flores, em função de ter dito ser testemunha de 

que este havia autorizado a doação de sacos (utilizados para armazenar a pólvora) 

a outros operários. 

Achando essa situação muito estranha, João, com a ajuda de outro operário 

português, Mario dos Santos, evitou que os sacos fossem levados, já que estavam 

separados para serem carregados. Casemiro Flores alegou que os sacos não 

estavam sendo roubados no momento em que se desenvolviam partidas de solo na 

casa, mas que havia concedido para os operários da olaria local fazerem camas 

(colchões) e repartições no interior dos aposentos (cortinas). 

Os depoentes foram indagados se era hábito a prática de jogos na casa de 

pólvora. Também foi relatado o consumo de bebida alcoólica naquela situação. 

Jogos de azar e consumo de bebida alcoólica formavam a dupla a ser combatida 

                                                
156 Carta encaminhada pelo padre Ambrosio Konzen aos membros da diretoria do Esporte Clube 
Brasil (Manuscrito). São Jerônimo, 25/08/1928. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. 
Tipologia Cartas. AHM. 
157 “Ao contrário de como acontece no truco de amostra ou cego, nesta modalidade não há gritos e 
provocações entre adversários. A partida é silenciosa e o objetivo é ganhar as fichas chamadas de 
tentos” (JOGOS..., 1941). 
158 Depoimentos prestado ao subdelegado local sobre o caso de roubo de sacos da casa de pólvora. 
Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM.  
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através das medidas saneadoras apresentadas pela serviços assistência social do 

Cadem. Este último, largamente reprimido pelas companhias mineradoras, era 

comum nos ambientes de práticas censuradas.  

Em 1942, o Sindicato dos Mineiros dirigia-se ao engenheiro-chefe, Castro 

Lima,159 apelando em favor do operário João Francisco dos Santos. Segundo 

consta, Santos havia sido demitido das minas de Butiá em função de sua 

embriaguez habitual. O Sindicato considerou a medida acertada, porém, devido à 

situação de miserabilidade em que se encontrava o operário, apelou aos 

engenheiros Castro Lima e Lacourt, a fim de que Santos fosse “perdoado”, mesmo 

que para isso fosse preciso transferi-lo para o Poço 2.  

No ano seguinte, o Sindicato dos Mineiros, em ofício a Fernando Lacourt,160 

tratava do fechamento da cancha de “boccia” de propriedade de Teofil Lenkiewicz. 

Ao que o Sindicato respondeu: 

 

[...] com esta atitude, veio ao encontro dos desejos deste sindicato, o que 
bastante agradece. Julgamos que somente aqueles que eram assíduos 
naquela cancha, é que podem desaprovar tal medida de saneamento moral 
[...] Consta-nos porém, que outros possuem cancha de bocha dentro do 
quadro dessas minas, e que julgamos que V.S. deverá tomar medidas 
idênticas com os mesmos, pois só poderá vir favorecer uma produção de 
carvão cada vez mais crescente melhorando dessa forma a frequência dos 
operários.  

 

Assim o Sindicato dos Mineiros também assumia o papel de vigilância das 

áreas de lazer e sociabilidade que consideravam ser responsáveis pela baixa 

assiduidade dos mineiros nas frentes de trabalho durante o esforço de guerra. O 

Sindicato, impelido pelo Cadem em alguns momentos, assumia este papel 

contraditório perante a classe. 

No tocante à cultura de classe entre os mineiros de carvão do Baixo Jacuí, é 

importante destacar o entendimento desta em semelhança ao exposto por 

Hobsbawm (2015a, p. 313), ou seja, o termo cultura sendo utilizado em seu sentido 

mais amplo, pois, como o historiador refere-se ao caso britânico: 

 

[...] a cultura em seu sentido mais estreito, de classe média (isto é, a 
literatura e as artes consideradas como um fenômeno autônomo) fazia parte 

                                                
159 Documento encaminhado por Fernando Carvalho a Castro Lima. Butiá, 14/03/1942. Fundo 
documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM.  
160 Ofício encaminhado pelo Sindicato dos Mineiros a Fernando Lacourt. Arroio dos Ratos, 
28/08/1943. Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM.  
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somente das vidas de um setor da classe operária, geralmente (mas não 
exclusivamente) daqueles politicamente ativos e conscientes, e daquela 
parte da geração mais jovem que havia concluído a educação secundária. 

 

Nesse sentido, Klovan (2014) aponta para um aspecto da cultura de classe 

entre os mineiros que, segundo o autor, seria uma forma de resistência alternativa e 

de sobrevivência desses trabalhadores em meio a um ambiente tão hostil: a 

solidariedade. Apesar de essa solidariedade entre os mineiros da região estudada 

ser questionável, é importante atentar para as formas alternativas de resistência 

como parte das experiências que constituem a formação da classe. Se houve 

dominação por um lado, empreendida pelo capital, pelos donos do poder, houve sim 

resistências por parte dos trabalhadores através dos meios mais distintos e de 

maneiras muitas vezes até sutis.  

É nesse contexto que os espaços de sociabilidade e lazer, como é o caso dos 

clubes de futebol locais, podem apresentar facetas interessantes e até então 

desconhecidas do processo de resistência dos mineiros do Baixo Jacuí entre as 

décadas de 1930 a 1950. 
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3  A FORMAÇÃO DO FUTEBOL OPERÁRIO NA REGIÃO CARBONÍFERA DO 
BAIXO JACUÍ 
 

Neste capítulo, serão abordados aspectos gerais acerca da formação do 

futebol operário na região carbonífera do Baixo Jacuí. Para tanto, busca-se 

compreender o discurso constituído em torno do ideário higienista e a maneira como 

este estava relacionado aos esportes. Compreende-se assim parte das tentativas de 

dominação do Consórcio Administrador de Empresas de Mineração (Cadem), 

tratando-se aqui especificamente do fomento ao desenvolvimento de clubes de 

futebol na região das minas, especialmente a partir do final da década de 1930. 

Posteriormente, discute-se sobre as políticas desportivas durante a conjuntura 

do Estado Novo e da Segunda Guerra Mundial, que tantos reflexos trouxeram para a 

região carbonífera e seus trabalhadores. O texto segue apresentando o processo de 

formação dos primeiros clubes de futebol na região carbonífera do Baixo Jacuí, 

buscando, sobretudo, desenvolver este aspecto a partir do estudo dos clubes 

formados nas minas de Arroio dos Ratos, onde se encontram registros sobre a 

formação mais antiga de clubes de futebol entre os operários da indústria 

carbonífera local. 

 

3.1  HIGIENISMO, ESPORTE E OPERARIADO 

 

“A função civilizadora dos esportes”. Assim a edição da Folha da Tarde, de 11 

de novembro de 1949, descrevia suas impressões acerca do desenvolvimento do 

esporte no Rio Grande do Sul. Indícios que remontam a uma cartografia discursiva 

que tinha como base o higienismo a partir do esporte são evidentes ao longo do 

editorial. 

Inicialmente, nesta edição do periódico, foi abordado o campeonato gaúcho 

de “braço de ferro”,161 que estava sendo organizado pela academia Letona-Salgado. 

Segundo o editor, essa prática esportiva naquele momento ainda era uma novidade 

no Estado. O texto apontava ainda para a necessidade de investimentos na área dos 

                                                
161 Atividade esportiva também conhecida como “queda de braço”, “quebra de braço” ou “luta de 
braço”. Essa modalidade popularizou-se na década de 1950 quando o Gazeta Esportiva começou a 
realizar campeonatos populares em todo Brasil. Tornou-se oficialmente um esporte em 1967, mas 
somente em 1994 foi criada a Confederação Brasileira de Luta de Braço (CBLB). Em 2002, a CBLB 
também começou a desenvolver paralelamente a modalidade do halterofilismo (CONFEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE LUTA DE BRAÇO, 2019).  
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esportes em geral, justificando o apelo ao caracterizar o povo rio-grandense como 

“[...] historicamente condicionado às lutas e às porfias pela glória” e afirmando que 

seria “[...] pecado dos governos não estimularem esta combatividade natural dos 

nossos conterrâneos, canalizando-a para o esporte, instituição sociável por 

excelência”. A coluna finalizava de maneira categórica: “É pois assim em nome da 

regulamentação desse instinto, nocivo em tempo de paz, que pugnamos pelo auxílio 

dos poderes públicos aos esportes; o fato transcende o terreno esportivo, 

propriamente, é uma questão de higiene social”.162  

O discurso voltado às ideias do higienismo social através da Educação Física 

e do fomento aos esportes são persistentes nas colunas e matérias publicadas pelo 

Folha da Tarde da década de 1940. Em outra coluna, de 1949, a aproximação do 

tema à questão da produção industrial foi enfatizada. No editorial intitulado “A 

educação física e a produção industrial”, era anunciada a matéria posterior, na qual 

seriam apresentados os comentários de Luiz Maluf, superintendente de Assistência 

Educacional e Educação Física do Estado. Maluf representou o Rio Grande do Sul 

na Segunda Lingiada163 e no Congresso Mundial de Educação Física.  

Destaca-se, mais uma vez, o discurso em torno da função social 

higienizadora do esporte, especialmente como auxiliar da produção industrial. Assim 

dizia a nota:  

 

[...] o Dr. Luiz Maluf aborda um dos pontos de maior relevância dos 
esportes: sua função de auxiliar e animador do trabalho e, 
consequentemente sua colaboração efetiva no rendimento funcional dos 
empregados e operários, com reflexos benéficos na produção.  

 

É importante salientar que, entre o final do século XIX e o início do século XX, 

uma questão levantada pelos intelectuais brasileiros dizia respeito ao atraso 

econômico e social do Brasil. Assim, destacou-se, nesse período, a tese que atribuía 

à “degeneração da raça brasileira” a causa do subdesenvolvimento do país. Entre os 

expoentes desse pensamento, estava o sociólogo e educador Fernando Azevedo, 

que “[...] imbuído das ideias eugênicas, em voga na Europa e na América, passou a 

                                                
162 FOLHA DA TARDE (EDIÇÃO ESPORTIVA). “A função civilizadora dos esportes”. Porto Alegre, 
11/11/1949. p. 4. 
163 Torneio Internacional de Ginástica. O primeiro torneio aconteceu em 1939, em Estocolmo 
(Suécia), na data que marcava os cem anos do falecimento de Pehr Henrik Ling (1776-1839), 
idealizador do sistema sueco de ginástica.  
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integrar o círculo de intelectuais brasileiros que procuravam meios para regenerar a 

raça brasileira” (VECHIA; LORENZ, 2009, p. 62). 

Como membro e primeiro secretário da Sociedade Eugênica de São Paulo, 

Azevedo produziu várias obras sobre o tema, entre elas: “Da Educação Física: o que 

ela é, o que tem sido e o que deveria ser”, de 1920, e “O problema da regeneração”, 

de 1933. 

Segundo o pensamento de Azevedo, o papel da Educação Física seria: 

 

[...] direcionar para utilizar todas as forças do indivíduo tais como a: física, 
que além dos sistema muscular, incluem o sistema nervoso, respiratório e 
digestivo; as morais e intelectuais, como a reflexão a observação, a 
vontade, a audácia e a perseverança, e as sociais, como o espírito 
associativo [...]. (AZEVEDO, 1920, p. 22 apud VECHIA; LORENZ, 2009, p. 
64). 

 

Os comentários de Luiz Maluf sobre o evento no qual participou como enviado 

especial da Folha da Tarde estavam em consonância com o pensamento divulgado 

por Azevedo. Assim, trazia como título “Ginástica sueca: a serviço das classes 

produtoras e operárias”164. Buscando os exemplos dos países escandinavos, onde a 

atividade esportiva era empregada nas fábricas e nos escritórios, o discurso 

destacava o benefício da ginástica para a saúde do trabalhador e “seu bem-estar 

moral”.  

Ainda segundo Maluf, a tese apresentada pelo norueguês Kaare Sundal na 

ocasião do Congresso fixava dois pontos de vista básicos em favor da ginástica 

durante as horas de trabalho: “1º) interesse do patrão (cuidando em melhorar a 

produção); 2º) o direito do trabalhador (preocupação social e humanitária de lutar 

contra os perigos da especialização sem prejudicar a produção)”.  

Dessa maneira, do ponto de vista dos interesses do capital, era necessário, 

para a aplicação da ginástica nas fábricas, entender a divisão do trabalho entre 

aqueles que “[...] exigem determinadas sinergias musculares” e aqueles que “[...] 

pouco ou nada solicitam”, para que assim pudessem ser aplicados exercícios 

correlatos a cada necessidade. O conhecimento das “sinergias musculares” estava 

relacionado à busca pela organização racional da produção.   

Conforme Araújo (2000, p. 38), o reforço dado ao papel da Educação Física, 

especialmente no período do Estado Novo, “[...] não só servia ao propósito de 

                                                
164 FOLHA DA TARDE (Edição Esportiva). “Ginástica Sueca: a serviço das classes produtoras e 
operárias”. Porto Alegre, 20/10/2019. p. 19. 
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direcionar os jovens, como também representaria um aprimoramento estético do 

brasileiro”. Observa-se que os princípios da eugenia também estavam latentes, tanto 

na Educação Física quanto no discurso médico. Os discursos em torno da eugenia 

enfatizavam o “aperfeiçoamento da sociedade”, a busca pelo “novo homem”, como 

caminho para se alcançar o mundo moderno e civilizado.  

Sobre o discurso eugênico no Brasil, cabe referenciar o médico e 

farmacêutico Renato Ferraz Khel, que ficou conhecido como o principal divulgador 

das ideias eugênicas no país. Por meio de sua obra “Lições de eugenia”, publicada 

em 1929, e do Boletim de Eugenia, periódico mensal do Instituto Brasileiro de 

Eugenia, Kehl apresentou de forma didática as bases daquilo que considerava ser 

“os fundamentos da ciência eugênica”. Conforme Fiuza (2016, p. 90): 

 

É interessante perceber também que Renato Kehl realiza uma ligação entre 
o desenvolvimento social e o desenvolvimento científico/biológico. O 
segundo seria, para ele, fundamental para que o primeiro se tornasse 
realidade. A prática de política biológica funcionaria como base do avanço 
da sociedade.  

 

Em “A medicalização da raça”, Marques (1994) analisou as soluções para a 

salubridade e a higiene buscadas por meio da relação entre medicina e Estado com 

o intuito de controlar as populações dos centros urbanos. Para o estudo, Marques 

(1994) analisou a elaboração e implementação de estratégias disciplinares na 

sociedade paulistana dos anos 1920, em que se destacava a presença da indústria. 

Tratando-se de vilas operárias, entende-se que estes discursos 

especialmente voltados ao higienismo perpassavam diferentes instâncias, como 

saúde e educação, e, por sua vez, também estavam presentes entre os clubes de 

futebol formados na região carbonífera do Baixo Jacuí.  

Em função da enchente ocorrida nas minas em maio de 1941, representantes 

da Sociedade Atlética Grêmio Esportivo Rio-Grandense, de São Jerônimo, 

solicitaram ao engenheiro Castro Lima auxílio a fim de realizar reformas em sua 

praça de esportes que havia sido danificada pelos alagamentos. Assim justificavam 

o pedido a partir do objetivo da agremiação: “[...] o desenvolvimento da nossa 

juventude, uma juventude forte e sadia, da qual muito espera o Brasil de amanhã”.165 

                                                
165 Correspondência encaminhada por Dorval Ferreira e João Tavares a Castro Lima. São Jerônimo, 
02/05/1942. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Clubes de futebol e sociedades. 
Arquivo Histórico da Mineração (AHM). 
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As palavras “forte” e “sadia” destacavam-se como adjetivos fundamentais entre os 

discursos marcados pelas ideias do higienismo.  

Remetendo à historiografia do futebol, importa pontuar que o futebol brasileiro, 

em seus primórdios, era um esporte praticado pelas elites em diversas agremiações 

nacionais que disputaram os primeiros campeonatos do país. Nesse sentido, a tese 

de Leonardo Affonso de Miranda Pereira (1998), “Footballmania: uma história social 

do futebol no Rio de Janeiro (1902-1938)”, traz importantes contribuições para 

compreender a história social do Rio de Janeiro, por meio da formação de diversos 

clubes de futebol, entre eles, os que privilegiavam a elitização desse esporte, a 

exemplo do Fluminense Football Club. Pereira (1998) não se detém apenas aos 

aspectos de elitização e dos princípios higienistas promovidos também a partir da 

prática do futebol. O historiador discorre também pelo romper da fronteira do 

elitismo, trazendo exemplos como o caso do Clube Vasco da Gama. Assim ele 

afirma ser a história social através do futebol: “[...] uma história feita de tensões e 

distinções diversas, que fazem com que nela se cruzem jovens elegantes, operários, 

literatos, suburbanos, médicos e jogadores, ela aparece como um rico meio de 

análise sobre as possibilidades de diálogo e os embates entre esses grupos” 

(PEREIRA, 1998, p. 6). 

Sobre atrelar ao Vasco da Gama a ideia de ser o clube que rompeu a fronteira 

do elitismo, é importante salientar o posicionamento de Santos (2010), o qual 

apontou que claramente os dirigentes vascaínos não faziam a defesa dos jogadores 

oriundos das camadas inferiores por terem simpatia por negros e pobres. Segundo 

Santos (2010, p. 314), “[...] o fenômeno era puramente de ordem esportiva e 

econômica [...] esportiva, pois aqueles jogadores, eram sem dúvidas, os melhores 

da cidade [...] para se constituir um quadro forte para a conquista das almejadas 

vitórias e títulos. Econômica, porque as vitórias e os títulos traziam mais sócios para 

o clube e torcedores para os estádios [...]”. 

O Dissídio Coletivo de 1943166 também salientava o ideário higienista 

mediante o apoio do Cadem a ações que viessem a coibir determinadas práticas 

consideradas não saudáveis pelo Consórcio e que eram comuns entre os operários 

                                                
166 Dissídio Coletivo promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração do Carvão 
e Consórcio Administrador de Empresas de Mineração. 1943. Fundo documental Sindicatos. 
Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
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das minas, como é o caso dos jogos de cartas. Segundo Cioccari (2010, p. 314), em 

sua pesquisa etnográfica:  

 

O mundo ao redor da mina parece ter se constituído com a proliferação de 
jogos e de divertimentos de todo o tipo: futebol, bocha, bolão, voleibol, jogos 
de cartas, especialmente canastra, snooker, carreiras de cavalo, rinhas de 
galo, caçadas, pescarias, além de apostas em geral, especialmente as 
lotéricas, incluindo o jogo do bicho. 

 

A autora ainda afirma que a dimensão do jogo como central no cotidiano dos 

trabalhadores, para além de práticas e estratégias de afirmação ou de resistência 

das camadas populares, também remete “[...] à ideia de que se trata de um 

componente importante na visão de mundo dos moradores desta localidade” 

(CIOCCARI, 2010, p. 314). 

Dada a importância que os jogos, os esportes e as práticas lúdicas diversas 

têm para a comunidade formada no entorno das minas, salienta-se o quanto a sua 

discussão também encontra centralidade entre as demandas do operariado local. 

Assim era descrito no Dissídio de 1943, especificamente no item relacionado 

às sociedades recreativas: 

 

O CADEM tem procurado incentivar as sociedades recreativas, 
principalmente as de natureza esportiva. É incontestável a necessidade de 
esporte para os que trabalham. Os exercícios esportivos retemperam os 
que se dedicam ao trabalho. Isso atendendo às necessidades físicas. De 
grande importância psicológica são por certo, as práticas esportivas nas 
grandes agremiações operárias. É indiscutível que o trabalhador nacional 
não possui educação capaz para ocupar as suas horas de lazer em 
divertimentos sãos. A maioria dos operários consomem suas férias no 
álcool, em bordéis e nas casas de jogo que, infelizmente, existem nas 
proximidades dos locais de trabalho, sendo que as casas de jogo em 
número de trinta foram fechadas, recentemente, pelo digno Chefe de 
Polícia, major Darcy Vignoli. Daí ser interessante e, mesmo, necessário a 
manutenção de associações recreativas, onde o trabalhador, educando-se, 
vá aurir a força que lhe trará a prática do esporte e do divertimento são. 

 

Primeiramente chama a atenção o discurso de desqualificação do operário 

por parte do Cadem, caracterizando-o como incapaz de ocupar o seu tempo livre 

com atividades consideradas saudáveis pela classe dominante. Dessa maneira, 

buscava-se a legitimação da posição do patrão como uma espécie de interventor: 

vigilante às atividades dos operários e investindo valores em espaços de lazer e 

sociabilidade onde tentavam manter o controle do operariado de maneira a evitar as 

práticas que levassem à baixa produtividade ou mesmo a faltas ao trabalho.  
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Analisando o Dissídio de 1943, também é possível pensar a formação da 

classe a partir das experiências de resistência frente à tentativa de controle do 

operariado a partir de suas atividades de lazer e sociabilidade. Entende-se que a 

classe não é um objeto dado de antemão. Pelo contrário, trata-se de uma relação 

que se constrói na medida de sua construção, como será visto adiante.  

A esse respeito, Thompson (1981, p. 189) apontou que as regras visíveis e 

invisíveis da regulação social e suas formas simbólicas de dominação e resistência, 

em sua totalidade, compreendem a genética de todo o processo histórico, “[...] 

sistemas que se reúnem todos, num certo ponto, na experiência humana comum 

que exerce ela própria (como experiências de classe peculiares) sua pressão sobre 

o conjunto”. Estas experiências vividas pelo operário em meio aos seus espaços de 

lazer e sociabilidade são relevantes para se pensar a classe enquanto capaz de 

resistir organizando suas próprias sociedades recreativas e clubes de futebol, 

mesmo dentro das condições em que se apresentavam as tentativas de 

interferências dos patrões.  

Ademais, é importante salientar que nem sempre a capacitação do corpo 

físico do operariado esteve atrelada à exploração do capital. Tal capacitação se 

tornou ferramenta de luta dos operários, como demonstra Aravanis (2005) ao tratar 

sobre a militância operária no Rio Grande do Sul durante o período entre 1890 a 

1917. Esse fato, segundo a historiadora, pode ser identificado entre o grupo de 

ativistas anarquistas de Porto Alegre.  

Diante dessa constatação, Aravanis afirma que havia duas lógicas intrínsecas 

à postura da militância operária no Rio Grande do Sul em relação à questão do 

corpo dos operários. Uma delas “[...] consistia no entendimento de que se o corpo do 

operário não estivesse em condições, os proletários não teriam energias para lutar 

contra o patronato” (ARAVANIS, 2005, p. 151). A outra lógica é a “[...] relação de 

causalidade entre os estados do ‘corpo’ – o físico/o biológico/o orgânico e os da 

‘mente’ - as ideias/a consciência/a moral [...]” (ARAVANIS, 2005, p. 152), na qual à 

mente era dada uma maior importância. Nesse sentido, restrição ao consumo do 

álcool, reivindicações por jornada de trabalho de oito horas, contrariedades quanto 

ao lazer operário e à prática da ginástica também integravam as lutas dos 

anarquistas em Porto Alegre entre 1906 e 1911. 

Quando a historiadora trata mais especificamente da greve, ela a observa 

como “[...] a ostentação coletiva da posse estrategicamente indócil, pelos operários, 
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de seus corpos, um claro e estratégico uso da condição a que o corpo operário foi 

reduzido pelo capital” (ARAVANIS, 2005, p. 201). Assim, uma questão fundamental 

foi colocada e respondida: a de que o operário tinha consciência do lugar e da 

importância que seu corpo ocupava nas relações capitalistas.  

Ainda sobre o estímulo às práticas esportivas consideradas saudáveis pelo 

Cadem, observa-se o quanto esse processo encontrava apoio em outros meios. 

Entre eles, estavam o Círculo Operário Católico e as escolas técnicas do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Veja o caso da organização do 1º 

Campeonato infanto-juvenil de futebol, em que inclusive os jovens estudantes do 

Senai de Butiá possuíam fichas de atletas participantes. Isso demonstra a relação do 

ensino técnico convergente com as ideias do higienismo e consequentemente do 

Cadem (Figura 9). 

 

Figura 9 – Ficha de inscrição para o primeiro campeonato infanto-juvenil em Butiá 
(década de 1950) 

 

 
 
Fonte: Arquivo Histórico da Mineração (AHM). 

 

Por meio das iconografias, é possível observar a alusão feita ao estímulo do 

desenvolvimento “sadio” do corpo como necessário à formação da mão de obra 

futura. A capa da apostila de 1945 da escola técnica do Senai em Porto Alegre 

encaminhada às minas (Figura 10) trazia uma representação do corpo deste 

trabalhador sadio e forte, representando seus músculos sobre uma engrenagem. 
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Seguindo essa ideia, o incentivo aos esportes também fazia parte da construção do 

operariado florescente das minas. 

 

Figura 10 – Capa da apostila do Senai “O Aprendiz”: Escola Visconde de Mauá, 
Porto Alegre (n. 23 jun./jul. 1945) 

 

 
 

Fonte: Arquivo Histórico da Mineração (AHM). 

 

No entanto, é necessário compreender de que forma o discurso higienista e 

nacionalista foi levado adiante sob forte intervenção estatal mediante políticas 

desportivas implementadas no país a partir da década de 1930. 

 

3.2  POLÍTICAS DESPORTIVAS EM TEMPOS DE GUERRA 

 

O regime instaurado no Brasil pelo golpe de 10 de novembro de 1937, o 

Estado Novo (1937-1945), implantado por Getúlio Vargas, foi marcado por 

autoritarismo, censura e centralização do poder e, consequentemente, foi 

responsável por suspender direitos políticos e individuais.  
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Concentrando forças, Vargas atingiu pontos fundamentais para manter o 

regime. Entre esses pontos, estava a supressão de inimigos políticos, a fim de 

assegurar o avanço no plano popular e a ampliação de sua base de apoio (GARCIA, 

1999). Nesse contexto, o componente ideológico descrito como “nacionalismo” se 

expressava “[...] como uma atitude constante em direção à reorientação das 

relações econômicas externas e alcançava correspondência aos níveis político e 

cultural” (GARCIA, 1999, p. 75).  

O futebol e toda a estrutura que se formou em torno desse esporte, buscando 

a sua organização e regulamentação, traziam a lógica da política cultural do Estado 

Novo. 

Sobre a relação entre os usos do esporte como instrumento de propaganda 

política e construção da imagem da nação, cabe recorrer ao trabalho de Drumond 

(2009, p. 399), que ao analisar a questão a partir do governo Vargas, no Brasil, e do 

de Perón, na Argentina, constatou que: 

 

Nos governos de Vargas e Perón, o esporte começou a ser visto como um 
importante elemento na relação entre o regime e a sociedade. Tal fato não 
deve ser entendido apenas como uma resposta à crescente popularidade 
do esporte. Ainda que crescente em seus governos, a massificação do 
esporte já havia ocorrido muito antes. Talvez a influência dos regimes de 
Mussolini e Hitler sobre os dois governantes latino-americanos possa 
apontar para um melhor entendimento dessa nova visão política, uma vez 
que ambos tiveram uma estreita ligação com o esporte e a sua utilização 
como propaganda política. 

 

Pardini (2009) também discutiu essa relação, analisando como o futebol de 

São Paulo e do Rio de Janeiro foi utilizado pelo regime a fim de concretizar o seu 

projeto de construir uma nação ordenada e disciplinada sob a égide dos valores 

produtivos próprios do capitalismo e objetivando a unidade nacional. Analisando os 

principais periódicos e jornais especializados em esportes desses dois estados, a 

autora explanou como o futebol auxiliou na concretização de alguns ideais 

engendrados no período estadonovista e, ao mesmo tempo, através da análise do 

aspecto ritualístico do esporte, apresentou como este também desafiou alguns 

princípios defendidos pelo Estado Novo. 

Para compreender a estrutura estatal que buscou a organização e a 

regulamentação do futebol no país durante o Estado Novo, é necessário retomar 

alguns fatos que remontam a esta conjuntura.  
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Primeiramente, cabe destacar o Decreto-lei nº 526, de 1º de julho de 1938, 

que criou o Conselho Nacional de Cultura, vinculado ao Ministério da Educação e 

Saúde (BRASIL, 1938). O órgão foi responsável por todas as atividades 

concernentes ao desenvolvimento cultural que abrangiam a educação cívica através 

de “[...] toda sorte de demonstrações coletivas” e a educação física (ginástica e 

esportes). 

Posteriormente, o Decreto-lei nº 3.199, de 17 de abril de 1941 (BRASIL, 

1941), redefiniu a base da organização esportiva no país sob tutela estatal com a 

criação do Conselho Nacional de Desportos (CND),167 também vinculado ao 

Ministério da Educação e Saúde. Esse decreto instituiu uma estrutura de 

confederações (por ramo esportivo) e federações (por unidade territorial) 

centralizadas e submetidas ao próprio CND.  

Nesse contexto, a Confederação Brasileira de Desportos (CBD),168 criada em 

1914, ficou responsável pelo futebol, pelo tênis, pelo atletismo, pelo remo, pela 

natação, pelos saltos, pelo polo aquático, pelo voleibol e pelo handball. 

Posteriormente, originou-se, da CBD, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).  

A CBD foi criada para solucionar a rivalidade entre entidades paulistas e 

cariocas sobre quais dos grupos comandariam o futebol nacional e se 

responsabilizariam pela seleção brasileira. Em 1933, com a criação da Federação 

Brasileira de Futebol (FBF), que já reunia atletas profissionais, foi realizado um 

acordo entre paulistas e cariocas, desafiando o amadorismo defendido pela CBD.  

Para a Copa do Mundo de 1934, a CBD levou somente jogadores amadores, 

estabelecendo assim o conflito entre CBD e FBF. A participação da seleção 

brasileira neste Mundial foi considerada vexatória devido aos diversos problemas 

enfrentados pela equipe, entre eles, a falta de tempo para treinamentos e adaptação 

dos atletas (GUTERMAN, 2010). A esse fato, somavam-se as justificativas de defesa 

do profissionalismo no futebol. Esta batalha entre o amadorismo e o profissionalismo 

de alguma forma era reflexo da transformação política nacional vivida pelo país na 

década de 1930. 

                                                
167 O CND foi extinto em 1993. 
168 Foi a primeira entidade nacional de futebol. Surgiu no dia 8 de junho de 1914, com a criação da 
Federação Brasileira de Sports. Em 5 de dezembro de 1916, o nome foi alterado para Confederação 
Brasileira de Desportos (CBD). A CBD passou a se chamar Confederação Brasileira de Futebol em 
24 de setembro de 1979 (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL, 2021) 
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Seguindo a conjuntura de guerra contra os países do Eixo (Alemanha, Itália e 

Japão), no capítulo VIII do Decreto-lei nº 3.199, através do seu artigo 45, era 

apresentado o seguinte: “[...] será constituída, pelo Ministro da Educação e Saúde, 

uma comissão de especialistas que estude e organize um plano de nacionalização e 

uniformização das expressões usadas nos desportos” (BRASIL, 1941). Seguindo, o 

artigo 51 do mesmo decreto afirmava que “[...] as diretorias das entidades 

desportivas serão compostas de brasileiros natos ou naturalizados; os seus 

conselhos deverão constituir-se de dois terços de brasileiros natos ou naturalizados 

pelo menos” (BRASIL, 1941). Neste período de intensificação do discurso da 

nacionalização, os desfiles cívicos incluindo a presença de sociedades recreativas e 

clubes de futebol eram atividades que marcavam as festividades das minas, como 

demonstra a Figura 11. 

 

Figura 11 – Desfile cívico em Arroio dos Ratos com a presença de sociedades 
recreativas e clubes de futebol da região (década de 1930) 

 

 
 
Fonte: Acervo pessoal Tadeu K. Ávila (APTKA). 

 

Dois meses após ter sido declarada a guerra contra os países do Eixo, o 

Conselho Regional de Desportos (CRD)169 solicitou a tomada urgente de 

                                                
169 O CRD do Estado do Rio Grande do Sul foi criado de acordo com o Decreto nº 3.199, de 14 de 
abril de 1941, e subordinado diretamente ao governador do Estado. Funcionava em estreita 
colaboração com o CND e como órgão consultivo do Departamento de Esportes do Estado do Rio 
Grande do Sul. Sua criação está diretamente relacionada com a política nacionalizadora do Estado 
Novo. O atual Conselho Estadual de Esportes do Estado do Rio Grande do Sul (Ceers), instituído de 
janeiro de 2013 através do Decreto nº 50.018, substituiu o extinto CRD. 
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providências junto às associações desportivas que integravam a Federação Rio-

grandense de Futebol (FRGF) para que, no prazo de trinta dias, fosse encaminhado 

ao Conselho uma relação dos nomes de todos os amadores e profissionais inscritos 

na Federação, “[...] cada qual com sua respectiva nacionalidade, bem assim o nome 

e nacionalidade dos técnicos e de todos os elementos que constituem os quadros 

sociais das entidades que vos são filiadas”.170 Dizia o documento: “[...] todos os 

súditos dos países com os quais o Brasil está em guerra deverão ser incontinenti 

desligados do seio das associações desportivas a que pertençam [...]”. 

Em anexo ao documento anterior, constava a Portaria do CRD, que 

determinava que fossem encaminhados os nomes dos súditos dos países em guerra 

com o Brasil os quais estivessem ligados às associações desportivas filiadas à 

Federação:171 

 

 os súditos dos países com os quais o Brasil está em guerra não poderão 
tomar parte em qualquer competição bem como continuar como sócios das 
associações desportivas; 

 nenhum técnico desportivo dos referidos países poderá continuar a exercer 
a sua profissão; 

 as Federações deverão providenciar, a respeito, com urgência, e zelar pelo 
cumprimento destas determinações. 

 

A questão dos técnicos estrangeiros atuando em entidades desportivas 

inclusive foi alvo de inquérito instaurado contra clubes de Porto Alegre.  Nesse 

sentido, ao CRD foi deliberada competência pelo CND para decretar intervenção no 

Grêmio Futebol Porto Alegrense e no Sport Club Internacional:  

 

[...] no caso de possuir razões para acreditar que uma ou outra dessas 
entidades esteja infringindo o disposto na lei federal, ou nas duas, 
cumulativamente, cumprindo ao mesmo Conselho Regional de Desportos 
designar o interventor ou interventores, mediante posterior comunicação a 
este órgão172. 

 

A perseguição aos considerados “súditos do Eixo”, ainda que não tenha sido 

constatada diretamente entre os jogadores dos clubes, majoritariamente operários 

das minas, foi averiguada entre as documentações referentes à Sociedade Atlética 

Desportivo Grêmio Rio-Grandense, do município de São Jerônimo. 

                                                
170 Ofício circular nº 57 encaminhado pelo CRD à FRGF. Porto Alegre, 16/10/1942. Arquivo da 
Federação Gaúcha de Futebol (AFGF).  
171 Portaria nº 1 do CRD (presidente Mario Totta). Porto Alegre, 15/10/1942. AFGF. 
172 Ofício nº 61 encaminhado pelo CRD à FRGD. Porto Alegre, 03/11/1942. AFGF. 
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Durante o processo de filiação da entidade à FRGF, o Conselho de 

Julgamentos da Federação apontou para a presença de três sócios italianos 

(Antônio Serranú, Domingos Mainieri e Luiz Pradella) na lista encaminhada pela 

entidade, não cumprindo assim as determinações impostas pelo CRD.173 Ainda foi 

solicitado pela Federação que o clube modificasse o seu pavilhão a fim de que não 

houvesse confusão com a bandeira nacional.174 Conforme o dossiê de filiação da 

entidade, o desenho do modelo da camisa do clube era da cor verde, o que poderia 

ser alguma referência à cor do pavilhão da entidade que não estava anexado ao 

documento. A Figura 12 apresenta um desfile cívico de sociedades recreativas e 

clubes de futebol em Arroio dos Ratos durante o período do Estado Novo. A 

presença da bandeira do Brasil transparece o discurso de nacionalização deste 

período. 

 

Figura 12 – Desfile cívico de sociedades recreativas e clubes de futebol em Arroio 
dos Ratos durante o Estado Novo (1943) 

 

 
 
Fonte: Acervo pessoal Tadeu K. Ávila (APTKA). 

 

Como exemplo desta situação, cita-se também o caso dos clubes vinculados 

à colônia italiana em São Paulo e Belo Horizonte, em que o Palestra Itália de São 

                                                
173 Documento encaminhado por Carlos Dutra (conselheiro relator) ao presidente do Conselho de 
Julgamentos da FRGF. Porto Alegre, 09/11/1942. 
174 Documento encaminhado pela FRGF ao presidente da Sociedade Atlética Grêmio Esportivo Rio-
Grandense. Porto Alegre, 17/05/1943. AFGF. 
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Paulo modificou o nome para Palmeiras, e o Palestra de Belo Horizonte modificou 

para Cruzeiro, tal eram as hostilidades daqueles que identificavam nessas 

agremiações a presença de inimigos infiltrados no país (FRANCO JÚNIOR, 2007). 

No Rio Grande do Sul, o Esporte Clube Novo Hamburgo, fundado por operários da 

indústria calçadista, também teve sua denominação modificada para Floriano. 

Outra questão recorrente nas políticas desportivas em torno do futebol dizia 

respeito às discussões sobre o amadorismo e o profissionalismo entre a modalidade. 

Oficialmente, o ano de 1933 é considerado o marco do profissionalismo no futebol 

brasileiro, embora a prática do chamado “amadorismo marrom”175 tenha sido 

observada antes mesmo da regulamentação profissional. Em 1942, no Rio Grande 

do Sul, apesar das relutâncias, iniciou-se o processo de profissionalização no 

futebol. Nesse contexto, algumas transformações ocorreram nos campeonatos do 

Estado. 

Em documento encaminhado ao CRD, o presidente da FRGF, Afonso Teixeira 

Neto, afirmava que, com o advento do profissionalismo no Estado, a entidade “[...] 

viu se obrigada por força de lei” a organizar duas competições: uma de profissionais 

e outra de amadores. Afirmava ainda que 50% das arrecadações decorrentes do 

campeonato de profissionais era empregado nas despesas do campeonato amador. 

Assim, a FRGF recorreu ao CRD solicitando a contribuição da entidade com “[...] 

passagens por estrada de ferro para os jogos finais e semi-finais, conforme o 

desenrolar do certame”.176  

As dificuldades pelas quais a continuidade do esporte, de forma amadora, iria 

enfrentar após o advento do profissionalismo também incidiu sobre o andamento dos 

clubes operários amadores da região carbonífera. As justificativas apresentadas ao 

CRD acerca das dificuldades para a manutenção do campeonato estadual de 

amadores repetem-se entre as documentações levantadas nesta pesquisa. Entre 

elas, está o caso das rendas dos jogos, que, segundo a FRGF, não eram suficientes 

para cobrir as despesas do campeonato.  

                                                
175 “Cada vez mais, a necessidade de vitórias era questão de sobrevivência para os clubes, que se 
pegavam obrigados a atrair os melhores jogadores para seus quadros […]. Isso não apenas implicou 
o estremecimento de barreiras econômicas, sociais e raciais que definiam um ‘perfil ideal’ para os 
atletas, como disseminou por praticamente todos os clubes atitudes como a oferta de dinheiro e 
outras vantagens para aqueles que viessem a vestir sua camisa. A suposta essência do esporte, o 
amadorismo, era solapada pela realidade” (FRANZINI, 2003, p. 60 -61). 
176 Documento encaminhado por Afonso Teixeira Neto (FRGF) ao presidente do CRD. Porto Alegre, 
16/08/1944. AFGF. 
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Em 1945, a Federação afirmou não haver representação gaúcha para o 

campeonato brasileiro de profissionais, devido a questões financeiras. Já para o 

campeonato estadual de 1945, a FRGF pedia que o CRD intermediasse o auxílio de 

50% junto ao governo do Estado. Os outros 50% eram garantidos por lei federal 

para missões esportivas que necessitassem de transporte ferroviário.177  

Em 1948, mais uma vez a FRGF apresentou ao CRD o panorama dos custos 

com as atividades esportivas promovidas. Naquele momento, a FRGF declarava-se 

como “essencialmente amadorista”, e “[...] por uma exigência do próprio 

desenvolvimento desportivo criou um departamento profissional”, considerado 

“insignificante ante o volume da parte amadorista”.178 À época, a FRGF contava com 

um número de vinte mil atletas inscritos, dos quais apenas 400 eram profissionais. 

Ainda, das 400 agremiações existentes no período, somente 27 possuíam 

departamento profissional.  

Diante desse panorama da política desportiva brasileira, especialmente 

durante o Estado Novo, convergindo com o período da Segunda Guerra Mundial, 

observou-se a fase de maior desenvolvimento das atividades dos clubes de futebol 

operário entre o operariado das minas de carvão da região do Baixo Jacuí. Assim, 

passa-se a descrever e compreender a trajetória desses clubes operários. 

 

3.3  MINEIROS, PATRÕES E OS CLUBES DE FUTEBOL OPERÁRIO 

 

O desenvolvimento do futebol na região carbonífera do Baixo Jacuí por meio 

dos clubes, espaços institucionalizados para a sua prática, ocorreu com mais 

expressividade a partir da década de 1930. Em parte, esse fato se deu em função 

dos investimentos do Cadem na área da assistência social, na qual estavam 

incluídas as sociedades recreativas e os clubes de futebol. Cabe relacionar esses 

investimentos aos efeitos da Segunda Guerra Mundial sobre a produção e a venda 

do carvão mineral extraído dos subsolos de Arroio dos Ratos e de Butiá. A 

importante marca atingida no ano de 1943 com a extração recorde de 1,34 milhão 

de tonelada de carvão179 das minas de São Jerônimo (SPERANZA, 2014) fez com 

                                                
177 Documento encaminhado pela FRGF ao presidente do CRD. Porto Alegre, 05/10/1945. AFGF. 
178 Documento encaminhado por Aneron Correa de Oliveira, presidente da FRGF, para o presidente 
do CRD. Porto Alegre, 11/08/1948. AFGF. 
179 Speranza (2014) enfatiza que no Brasil, em 1943, a produção de carvão atingiu a marca de 2,07 
milhões de toneladas. 
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que os lucros resultantes dessa operação fossem, em parte, direcionados às 

chamadas “benemerências” do Cadem. Entretanto, na década seguinte, observou-

se um movimento em direção à recessão da indústria do carvão na região, de 

maneira a apresentar reflexos no andamento de várias atividades voltadas à 

assistência social, assim como aconteceu com os clubes de futebol. 

Em 1943, as áreas de lazer e sociabilidade eram contempladas com 

investimentos do Cadem e assim completavam uma espécie de “tríade higienista” 

que envolvia ainda as áreas da educação e saúde. 

Entende-se, por um lado, que, a partir da década de 1930, parte do 

desenvolvimento dos clubes de futebol se deu em função dos investimentos feitos 

pelo Consórcio, como parte de suas tentativas de controle sobre os operários por 

meio das “benfeitorias”. Por outro lado, deve-se observar o papel dos diversos 

agentes, com ênfase nos operários das minas de carvão, os quais, mediante suas 

ações, fosse apresentando suas habilidades esportivas ou agindo nas questões 

burocráticas dos clubes, foram também responsáveis pelo desenvolvimento dos 

seus clubes. 

Sobre o futebol operário, destaca-se o estudo pioneiro de Antunes (1992). Em 

sua dissertação, a autora pesquisou a organização e os desdobramentos da prática 

esportiva em clubes de futebol criados por trabalhadores de três grandes empresas 

bastante representativas do processo de industrialização no Estado de São Paulo: 

The SP Tramway, Light & Power – Eletropaulo; Indústrias Reunidas Francisco 

Matarazzo; e Indústrias Votorantim. Antunes (1992) observou a estrutura e 

organização interna e os motivos da fundação e extinção dos clubes em questão. 

Com base na documentação dos clubes e em entrevistas, Antunes (1992) 

traçou a estrutura dos clubes das fábricas em questão (breve histórico das empresas 

e da fundação dos clubes, organização interna, a questão do profissionalismo, etc.), 

sem adentrar com mais insistência na relação direta entre patrões e operários. Em 

alguns momentos, quando tratou sobre os conflitos entre os diretores da Associação 

Atlética Light & Power e a associação compulsória dos operários das Indústrias 

Reunidas Francisco Matarazzo ao clube de futebol, o que gerou divergências, 

Antunes (1992) pareceu apontar para uma compreensão acerca de possíveis 

processos de resistência dos operários, frente às imposições das empresas. Porém, 

esses casos não foram aprofundados pela autora. No trabalho de Antunes (1992), 
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houve uma maior proeminência da ideia do controle dos empresários, diante das 

atividades desportivas dos trabalhadores. 

Em relação ao panorama internacional, é possível compreender o 

desenvolvimento do futebol, mesmo na região estudada, como parte da globalização 

cultural ocorrida no século XX. Observando o caso do Uruguai, país sede do 

primeiro Mundial de futebol, nota-se o quanto o desenvolvimento dessa modalidade 

esportiva acompanhou os anseios pelo moderno. Assim, “la transferencia del fútbol 

fue parte de una ola de globalización que entre 1880 al 1930 no solo tuvo elementos 

económicos sino también culturales” (RINKE; FACCHIO, 2014, p. 69). 

Na década de 1930, o Brasil passou pelo processo de intensificação das 

práticas esportivas atreladas ao ideário eugênico-higienista, no qual a Educação 

Física teve papel fundamental na disseminação de “novos” valores para uma “nova” 

sociedade. Desse modo, cumpria à eugenia, como dito anteriormente, tratar do 

aperfeiçoamento moral e físico buscando educar, instruir, fortificar e sanear. Neste 

contexto de intensa esportivização no país, o futebol assumia um papel 

preponderante entre as modalidades esportivas, uma marca do moderno que 

atendia ao ideário estadonovista.  

Sobre a relação entre o futebol e a busca pelo ideal de modernidade, Ribeiro 

(2005), em sua pesquisa, observou o andamento do processo modernizador 

(civilizatório) no caso específico do futebol de fábrica tendo como objeto de estudo a 

Associação Desportiva Confiança e seu sucesso tendo como pressuposto “[...] a 

relação trabalho e capital e a procura de emprego [...]” (RIBEIRO, 2005, p. 100).  

As fontes documentais, embora não apontem para informações mais precisas 

sobre as origens do futebol na região das minas de São Jerônimo, ou seja, como a 

prática esportiva chegou até a região e quem seriam os primeiros agentes a praticar 

o esporte, sugerem algumas proposições.  

Coadunando com o discurso mais disseminado sobre os primórdios do futebol 

no Brasil o fato de os ingleses se instalarem nas minas, particularmente o grupo 

vindo com a criação da The Imperial, abre-se a possibilidade para pensar a inserção 

do futebol a partir da influência dos ingleses. É interessante notar que, entre os 

registros referentes aos clubes de futebol de Arroio dos Ratos, constam registros 

dos descendentes destas famílias atuando na diretoria e nas equipes ao longo dos 

anos. 
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Retomando o conceito de globalização cultural, cabe pontuar que, na metade 

do século XIX, a Inglaterra era uma potência imperialista. Segundo Jesus (2014, p. 

39), “[...] essa quase onipresença da civilização britânica pelo mundo favoreceu 

amplamente a difusão dos esportes modernos por ela engendrados, conferindo um 

traço de unidade cultural ao vasto império”. 

Da mesma maneira, a partir do início do século XX, houve a presença dos 

espanhóis na região carbonífera, participando da vida cultural e esportiva. Jesus 

(2001) afirma que a adoção do futebol na Espanha teve como tripé as cidades de 

Barcelona, Bilbao e Madri, nas quais o esporte “[...] se consolidou como prática 

lúdica socialmente aceita e atrativa, se espalhando por toda a Espanha nas três 

primeiras décadas do século XX”. 

Segundo Weber (2012, p. 142), “[...] os dados existentes apontam para levas 

de trabalhadores que ingressaram desde a primeira década do século XX”, e “[...] 

em relatório de 1936, a Socorros Mútuos de Porto Alegre relacionava 74 sócios 

‘extrarradios’ residentes na região carbonífera”. Speranza (2014, p. 5) afirma que “o 

afluxo de imigrantes é confirmado pelo censo brasileiro de 1920, no qual o município 

de São Jerônimo aparece possuindo uma população total de 22.719 pessoas [...], 

sendo destes, 1.318 estrangeiros”. Ainda segundo a autora, “[...] São Jerônimo era, 

à época, o terceiro destino com maior volume de imigrantes da Espanha (504 

indivíduos) vindos da Espanha entre as cidades do Rio Grande do Sul” (SPERANZA, 

2014, p. 5).  

Assim, tendo em vista os dados mencionados, é possível pensar acerca da 

inserção do futebol na região nas minas também a partir da atuação dos espanhóis. 

Entretanto, para além da historiografia que atribui aos descendentes de europeus 

pertencentes às elites do eixo Rio-São Paulo, como os pioneiros na inserção do 

futebol no Brasil, é necessário compreender a ampla geografia de inserção e difusão 

do esporte a partir de várias redes e de seus diversos agentes.  

Cabe destacar que, no contexto brasileiro, o Rio Grande do Sul foi um dos 

primeiros Estados a adotar o futebol, o que se observa, por exemplo, com a criação 

do Sport Club Rio Grande, fundado em 1900, na cidade portuária de Rio Grande. 

Também se acrescenta o fato de que, no Rio Grande do Sul, no ano de 1922, já se 

realizava um campeonato que recobria espacialmente quase todo o território do 

Estado.  
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Dessa maneira, destaca-se a influência platina, principalmente vinda de 

Montevidéu, como também propulsora da inserção do esporte no Estado. Esse tema 

foi amplamente trabalhado por Jesus (2000), em sua tese, na qual o geógrafo 

abordou a chamada “via platina” de introdução do futebol no Rio Grande do Sul. No 

mesmo sentido, a presença de trabalhadores uruguaios nas minas de São Jerônimo 

também leva a pressupor a inserção do futebol na região através da influência dos 

platinos. Segundo Speranza (2014, p. 2):  

 

[...] Britânicos, espanhóis, poloneses e imigrantes de outros países 
europeus foram trazidos para as minas por empresários brasileiros entre o 
final do século XIX e início do século XX e juntaram-se a trabalhadores 
nacionais, em sua maioria agricultores locais sem experiência na 
mineração, e também a trabalhadores uruguaios. 

 

Ainda que não dispondo de indícios substanciais que confirmem através de 

qual(is) rede(s) se deu a inserção do futebol na região carbonífera do Baixo Jacuí, 

de fato o futebol na região já dispunha, ainda na década de 1910, de seu primeiro 

clube: o Esporte Clube Brasil,180 de Arroio dos Ratos. 

Entre os clubes de futebol fundados na região carbonífera entre as décadas 

de 1910 e 1950, por localidade, destacam-se: 

 Arroio dos Ratos: Esporte Clube Brasil (1918), Esporte Clube Guarani 

(1924), Departamento Sportivo das Minas (1938) e Grêmio Esportivo Estrela (1944); 

 Butiá: Butiá Futebol Clube (1926) e Brasil Futebol Clube (1942); 

 Charqueadas: Grêmio Atlético Jeromina (1931); 

 Minas do Leão: Atlético Mineiro (1950) e Olaria Futebol Clube (1956); 

 Porto do Conde: Conde Futebol Clube (1937); 

 São Jerônimo: Grêmio Esportivo São Jerônimo (1935) e Sociedade 

Atlética Grêmio Desportivo Rio-Grandense (1938). 

Além dos clubes citados anteriormente, outras agremiações também tiveram 

uma rápida passagem pelo cenário futebolístico da região. 

O clube Aliado, de Butiá, esteve entre os clubes de rápida passagem no 

cenário futebolístico das minas de São Jerônimo. Em 1944, representado por José 

                                                
180 O Esporte Clube Brasil, criado em 18 de agosto de 1918, é o mais antigo clube de futebol operário 
fundado na região das minas do Baixo Jacuí de que se tem registro. No ano de seu centenário 
(2018), recebeu a “Salva de prata”, uma homenagem do Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
juntamente com a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) aos clubes gaúchos centenários. Ainda foi 
homenageado pela Câmara Municipal de Vereadores de Arroio dos Ratos em sessão solene ocorrida 
no dia 14 de agosto de 2018. 
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Luiz Rocha, o Aliado solicitava a Roberto Cardoso auxílio para a compra de 

fardamentos, pois afirmava ser a maioria de seus jogadores pertencentes a famílias 

pobres e que não poderiam “[...] privar-se de seus salários para compra de 

fardamentos”.181 No verso do documento de solicitação, em fevereiro de 1945, o 

clube declarava ter recebido da companhia “[...] onze camisetas, onze calções, onze 

pares de meias e uma bola para futebol”. Aqui já se observa as relações 

paternalistas que se estabeleciam entre patrões e operários das minas por meio dos 

clubes de futebol. Semelhantemente, encontravam-se as redes de relação 

paternalista que marcavam o modo pelo qual os trabalhadores lidavam com a 

direção da fábrica de tecidos Companhia Brasil Industrial na região do Vale do 

Paraíba, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, por meio 

do clube de futebol Paracambi Futebol Clube, como demonstrou Furtado (2012).  

O clube Palmeiras (o Palmeirinha), de Butiá, fundado em meados da década 

de 1930, também faz parte deste grupo de clubes com rápida passagem, porém, 

segundo o relato de Vanderlete Neves (2017)182, consta que este teria relação com a 

fundação do Brasil Futebol Clube, agremiação da mesma localidade. A Figura 13 

apresenta este clube excursionando durante a década de 1940. 

 
Figura 13 – O Palmeirinha de Butiá (década de 1940) 
 

 
 

Fonte: Acervo pessoal de Vanderlete Neves (APVN, 2018). 

                                                
181 Correspondência encaminhada por José Luiz Rocha, representante do clube Aliado a Roberto 
Cardoso. Butiá, 22/11/1944. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Clubes de futebol e 
sociedades. AHM. 
182 Entrevista realizada com Vanderlete Neves em 27 de maio de 2017. APVN. 
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Na década de 1950 após o fim do ápice do período de desenvolvimento dos 

clubes de futebol operário na região, ainda foi observado a formação de vários 

clubes. Entre eles está o “Superfície do Poço 4 F.C.”, o qual em 1952 solicitou ao 

engenheiro Mauré Stoltemberg o campo do “[...] ex Sub América, situado na várzea 

do Poço 3, baixo da Via Férrea”, de Butiá183. Aqui, outro indício das relações 

paternalistas que se construíram também por meio dos clubes de futebol. 

Na década de 1930, acompanhando a conjuntura do Estado Novo e os 

interesses das companhias carboníferas que viam no esporte a possibilidade de 

alargar suas formas de dominação, diversos clubes foram criados e passaram a ter 

uma trajetória mais sólida: promovendo e participando de campeonatos, realizando 

excursões e participando de atividades cívicas na região. Entre esses clubes, 

estavam o Butiá Futebol Clube e o Brasil Futebol Clube. 

O Butiá Futebol Clube, fundado em 1926, na então Vila de Butiá, também era 

uma agremiação esportiva que, em seus primórdios, congregava operários do 

Cadem em seus quadros. Conforme afirmado por Hoff (1992), a criação do Butiá 

Futebol Clube foi incentivada pelo engenheiro Proença Sigaud, porém, 

diferentemente do seu rival em Butiá, o Brasil Futebol Clube, contava, em seu 

quadro social, com a presença significativa de trabalhadores que possuíam relações 

de confiança e fidelidade com o Consórcio (empregados dos escritórios do Cadem), 

conforme demonstra a lista de jogadores apresentada ao engenheiro-chefe das 

minas no ano de 1945.184  

Em 1943, após registrar demonstrações de gratidão a Roberto Cardoso por 

seus serviços de assistência social, o Butiá Futebol Clube, também agradecia, 

através de sua diretoria, ao diretor do Cadem pela assistência estendida ao 

desenvolvimento do esporte nas minas: “[...] principalmente pelo Butiá Futebol 

Clube”. Consta que, no mesmo ano, foram doados ao clube valores destinados a 

melhoramentos de sua praça de esportes (sede, arquibancadas, instalações 

sanitárias, vestiários, sala de concentração, etc.). A diretoria ainda agradecia as 

doações feitas por Cardoso a fim de recepcionar o Grêmio Esportivo São Jerônimo 

na ocasião da disputa de um troféu doado também por Cardoso. Assim, finalizava 

                                                
183 Manuscrito encaminhado pelos operários da superfície do Poço 4, em Butiá, a Mauré Stoltemberg. 
Butiá, 10/11/1952.  Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Clubes de futebol e 
sociedades. AHM. 
184 Relação dos jogadores deste clube de foot-ball. Butiá, 29/06/1945. Fundo documental Cadem. 
Série Assistência Social. Clubes de futebol e sociedades. AHM. 
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afirmando: “[...] pois o Butiá, tem mostrado o ardor suficiente para conquistar os 

prêmios oferecidos pelo seu grande benfeitor, dentro da ordem e da educação 

desportivas!”.185  

A intervenção de Roberto Cardoso nos clubes se dava mediante doações e 

também por meio da indicação dos engenheiros das companhias em Arroio dos 

Ratos e Butiá para cargos nos clubes. Em carta direcionada ao engenheiro Augusto 

Baptista Pereira, Adão Machado e José Lemos comunicavam que ele havia sido 

indicado por Roberto Cardoso para ser sócio e presidente do Butiá Futebol Clube.186  

Nesse sentido, Furtado (2012), ao estudar as redes de relação paternalista 

que marcavam o modo pelo qual os trabalhadores lidavam com a direção da fábrica 

de tecidos Companhia Brasil Industrial, trazendo o exemplo do Paracambi Futebol 

Clube, clube de futebol operário da região do Vale do Paraíba, afirmou que a 

distribuição de cargos da diretoria aos patrões se configurava como uma estratégia 

para a busca de financiamento das atividades esportivas do clube. Assim, “ao 

procurar o apoio da fábrica para a formação do clube, esses trabalhadores parecem 

tecer ao seu modo, as redes do paternalismo daquela localidade” (FURTADO, 2012, 

p. 89). A autora ainda sustenta a ideia de que, embora todas as diversões e espaços 

de sociabilidade, acontecessem por meio de uma “ideologia paternalista”, “[...] sua 

lógica pode nos ajudar a perceber as fendas na sua própria estrutura, capazes de 

fomentar redes de solidariedade que permitiram aos trabalhadores articular sua 

identidade” (FURTADO, 2012, p. 75). 

A presença dos engenheiros locais nas diretorias dos clubes atuando como 

uma espécie de “fiscais” do andamento das atividades permite entender essa 

movimentação como tentativas de ingerência do Cadem nos espaços de lazer e 

sociabilidade. A partir daí, observa-se que inclusive as movimentações financeiras 

advindas das mensalidades dos clubes, entre outros trâmites financeiros, eram 

conhecidas pelos patrões a ponto de permitir certas trocas entre os próprios 

engenheiros das companhias mineradoras.   

                                                
185 Ofício nº 15/43, da diretoria do Butiá Futebol Clube para Roberto Cardoso. Butiá, 16/03/1943. 
Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Clubes de futebol e sociedades. AHM. 
186 Carta (manuscrito) encaminhada por Adão Machado e José Lemos a Augusto Baptista Pereira. 
Butiá, 02/02/1932. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Clubes de futebol e 
sociedades. AHM. 
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A exemplo da afirmação anterior, em carta187 remetida pelo engenheiro 

Sigaud ao engenheiro Baptista Pereira, após iniciar um discurso com elogios sobre a 

produção das minas em julho de 1932 e desejando que estas chegassem a produzir 

10 mil toneladas ainda naquele mês, seguia o pedido de troca de favores: “[...] como 

sei que ocupas o cargo de presidente do Club de Football venho hoje pedir um 

obséquio […]”.  

O pedido tratava-se do seguinte: segundo Sigaud, quando foi presidente do 

Butiá Futebol Clube, despendeu um valor para preparar o campo de futebol sob a 

condição de ser reembolsado logo que fossem postas em circulação algumas 

apólices do empréstimo interno que o clube iria tomar. Sigaud afirmou em carta que 

sabia que tinham entrado valores para o clube, os quais poderiam cobrir a dívida. 

Uma semana após o pedido, Sigaud comunicava a Baptista Pereira o nome da 

pessoa “de confiança” que iria receber a ordem emitida pela Cooperativa em nome 

do clube de futebol, porém a favor de Sigaud.  

O Brasil Futebol Clube, por sua vez, era formado, em sua maioria, por 

operários que atuavam diretamente na extração do carvão. As listas de jogadores 

solicitadas pela Federação Rio-Grandense de Desportos (FRGD) em 1945 e 

expedidas pela própria companhia188 apresentavam nomes de alguns desses 

operários.  

A característica de ser um clube formado majoritariamente por operários que 

atuavam diretamente no processo de extração de carvão, e não nos escritórios da 

companhia mineradora, é reforçada por meio das correspondências encaminhadas 

aos engenheiros-chefe das minas, inclusive de datas posteriores ao período 

estudado189, em que se encontram listas de operários, suas respectivas “chapas”190 

e os poços onde trabalhavam, a fim de conseguirem liberação para a participação 

em partidas.191  

                                                
187 Carta de Proença Sigaud para Baptista Pereira. Porto Alegre, 18/07/1932.  Fundo documental 
Cadem. Série Assistência Social. Clubes de futebol e sociedades. Arquivo Histórico da Mineração 
(AHM). 
188 Em uma relação de 1945, aparece o nome de Luiz Carletti, operário das minas envolvido no “caso 
dos irmãos Carletti”, citado no capítulo anterior. 
189 Relação dos atletas do Brasil Futebol Clube que trabalham na Companhia Carbonífera Minas do 
Butiá. Butiá, 13/02/1961. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Clubes de futebol e 
sociedades. AHM. 
190 Número de registro do operário na companhia mineradora. 
191 Lista e atestado emitido pela Companhia Carbonífera Minas de Butiá, visando à liberação de 
atletas para jogos. Butiá, 13/04/1944. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Clubes de 
futebol e sociedades. AHM. 
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Embora o período seja posterior ao estudado, ou seja, onde os 

“investimentos” no futebol eram menores ou mesmo tinham terminado, cabe 

observar que ainda há uma forte presença de trabalhadores do Cadem fazendo 

parte dos clubes de futebol da região. No ofício encaminhado a Stoltemberg, consta 

a seguinte definição: “agremiação futebolística que congrega os mineiros desta 

empresa”.192  

Assim como o Brasil Futebol Clube, o Grêmio Esportivo Estrela, em Arroio 

dos Ratos, também se caracterizava como uma agremiação de base eminentemente 

operária. Pode-se afirmar que o Estrela incorporou os grupos marginalizados de 

algumas atividades sociais da comunidade, como é o caso da população negra. 

Nas entrevistas realizadas para esta tese, foi questionado sobre a divisão 

existente entre brancos e negros durante vários anos nos clubes sociais193 de Arroio 

dos Ratos. Indagado se a questão procedia em relação aos clubes de futebol, Paulo 

Campos (2018) afirmou o seguinte: 

 

T.F.: Mas no clube de futebol não tinha essa questão? 
P.C.: Não, não, não! Existia brincadeiras e às vezes até o racismo ali, nas 
rivalidades, mas jogavam tranquilamente, tranquilamente. 
P.C.: Podiam, tranquilamente. No Brasil tinha, no Estrela tinha [negros], 
principalmente no Estrela. E até tinha o falecido Tibúrcio. [...] 
P.C.: [...]  E eu jogava no Brasil e o falecido esse Tibúrcio dizia:  
“É Paulo tu nunca vai jogar no Estrela”. E eu dizia: “Mas por que Seu 
Tibúrcio.?”  
T.F.: “Ah, o Estrela é time de negrão e tu não vem pra cá se misturar”. E eu 
dizia: “Eu vou jogar lá um dia”. Tibúrcio: “Não vai jogar nada”. O cara ficava 
me sacaneando. Então uma vez lá me convidaram para jogar no Estrela e 
ele não sabia, aí eu me apresentei lá, me fardei e quando ele me viu 
fardado de Estrela, bah esse homem me deu um abraço, e eu disse: “Eu 
não lhe disse que iria jogar um dia no Estrela ?” E ele pra mim: “Mas bah 

Paulo, tu não é fácil”. Bah, e o cara era gênio [...].194 

 

                                                
192 Ofício encaminhado pela diretoria do Brasil Futebol Clube a Mauré Stoltemberg. Butiá, 02/09/1957. 
Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Clubes de futebol e sociedades. AHM. 
193 Em Arroio dos Ratos, a existência de um sistema de separação de ingressantes nos clubes sociais 
entre negros e brancos persistiu, conforme relatos dos locais, até aproximadamente a década de 
1980. O clube destinado à participação de uma suposta elite branca local era a Sociedade Última 
Hora, enquanto os negros participavam das atividades da Sociedade Tesouras. Muitas das falas 
entre a comunidade tentam justificar o não ingresso de negros no clube dos brancos por meio da 
falácia de um suposto “racismo reverso”, ou seja, pelo fato de os negros não deixarem pessoas 
brancas adentrarem em seu clube. O “racismo reverso” é totalmente falso, não embasada em uma 
análise profunda das estruturas de poder em nosso país, das quais os negros historicamente foram 
destituídos, portanto, serve apenas aos discursos negacionistas e revisionistas. 
194 Entrevista cedida à autora por Paulo Campos (2018). 
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Em relação ao trecho transcrito, é importante destacar o papel da comunidade 

negra de Arroio dos Ratos, a qual construiu seus próprios espaços de lazer e 

sociabilidade mesmo em meio à segregação imposta pelos grupos dominantes.  

Conforme apontado por Sulzbach (1989), em sua obra memorialística, Emílio 

Salvador, o Sr. Tibúrcio ou “Duque Serra Morena”, era natural de Criciúma e mudou-

se para Arroio dos Ratos, onde trabalhou nas minas na função de tocador de carros. 

Além de ser excelente orador, também compunha canções, e uma destas fazia 

referência à enchente de 1936195 que inundou a vila de Arroio dos Ratos. Além de 

sua atuação de liderança junto ao Grêmio Esportivo Estrela, cabe mencionar sua 

posição de destaque durante a visita de Getúlio Vargas a Arroio dos Ratos em 

1950196 na campanha eleitoral para presidência da República. Segundo a memória 

local, o Sr. Tibúrcio, homem negro e analfabeto, foi escolhido para ser o orador da 

cidade a fim de transmitir a mensagem da comunidade a Vargas. 

As excelentes qualidades de Sr. Tibúrcio como orador fizeram com que o 

engenheiro Sinval Sírio solicitasse a confecção de um terno para que o orador da 

cidade se apresentasse no evento. Tratando-se da década de 1950, observa-se uma 

aproximação dos segmentos populares e marginalizados às ideias do trabalhismo, 

que, por sua vez, teve muitos correligionários na região nesse período. A Figura 14 

traz a imagem do Sr. Tibúrcio discursando quando da visita de Vargas às minas de 

Arroio dos Ratos. 

Fundado em 1º de maio de 1944, durante as comemorações do Dia do 

Trabalhador, o estádio do Grêmio Esportivo Estrela foi inaugurado somente em 

1952,197 durante as comemorações de seu oitavo aniversário. Cabe destacar que, 

durante a conjuntura da ditadura estadonovista, “[...] ideologia política de valorização 

do trabalho e de ‘reabilitação’ do papel e do lugar do trabalhador nacional” foi um 

aspecto marcante (GOMES, 1999, p. 53), destacado, por exemplo, pelas 

comemorações de 1º de maio. 

 

 

                                                
195 Sobre a enchente de 1936 que assolou Arroio dos Ratos, ver Witkowski (2019). 
196 Segundo Sulzbach (1989), o discurso de Sr. Tibúrcio foi proferido quando da visita de Getúlio 
Vargas às minas em 1933, porém, conforme a análise da Figura 14, a referência indica que este 
discurso teria ocorrido nos anos 1950.  
197 Correspondência da diretoria do Grêmio Esportivo Estrela para a presidência e demais membros 
do Esporte Clube Guarani. Arroio dos Ratos, 26/04/1952. Acervo pessoal Vili Tissot (APVT). 
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Figura 14 – Sr. Tibúrcio discursando durante a visita de Vargas a Arroio dos Ratos 
(1950) 

 

 
 
Fonte: Grupo Facebook - Arroio dos Ratos: ontem, hoje e sempre (2021). 

 

Durante o governo de Artur Bernardes, 1º de maio foi decretado como 

feriado nacional. A data, celebrada desde o final do século XIX, que tem origem na 

luta dos trabalhadores pela redução da jornada de trabalho para oito horas, 

transformou-se, ao longo do governo de Vargas, de dia de luta à dia de festa, com 

manifestações cívicas e festejos populares. A partir do ano de 1939, essa data 

passou a ser comemorada no estádio de futebol do Vasco da Gama, em São 

Januário, com a presença de autoridades governamentais, com destaque para 

Vargas. Em 1º de maio de 1943, foi criada a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT). Além disso, tal é a importância que adquiriram as comemorações do 1º de 

maio, foi justamente nesta data, em 1944, que foi fundado o Grêmio Esportivo 

Estrela que ainda na atualidade é uma agremiação com características mais 

“populares”.  

Durante as comemorações do Dia do Trabalhador de 1955, além das 

tradicionais partidas de futebol com a participação dos clubes locais, também houve 

a exibição de partidas de vôlei e bocha. Nesse ano, foi homenageado, pelo Torneio 
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de Futebol do Dia do Trabalhador, o engenheiro Sinval Círio,198 que era presidente 

de honra do clube em 1952.199  

Na década de 1950, quando os clubes Esporte Clube Brasil e Esporte Clube 

Guarani, de Arroio dos Ratos, iniciavam o processo de reestruturação após 12 anos 

de fusão no Departamento Sportivo das Minas, como será visto adiante, as 

transferências e os pedidos de passes de atletas, outrora jogadores desses clubes, 

foram solicitados pelo Grêmio Esportivo Estrela que, naquele momento, buscava 

firmar-se no cenário do futebol das minas.  

Em outubro de 1950, por exemplo, foi solicitado o cancelamento dos 

compromissos do jogador Timoteo Brandão, a fim de que o atleta pudesse inscrever-

se na FRGF pelo Grêmio Esportivo Estrela.200 Esse jogador inclusive fez parte da 

equipe do Departamento Sportivo das Minas, que enfrentou o Cruzeiro de Porto 

Alegre, em 1945. Em dezembro de 1950, foi solicitado ao Esporte Clube Guarani o 

passe do atleta Afonso Perez,201 também da equipe de 1945 do Departamento 

Sportivo das Minas.202 No ano seguinte, foi solicitado o passe de Lélio Ribelo, do 

Esporte Clube Guarani para o Grêmio Esportivo Estrela.203 Movimento contrário foi 

feito pelo Esporte Guarani, que, no ano de 1950, solicitou a transferência de Dante 

Petineli204 ao Grêmio Esportivo Estrela.  

Apesar da trajetória regional significativa desses clubes operários, os 

investimentos nesta área, no início da década de 1960, já não faziam parte do 

orçamento da companhia. Assim, conforme foi declinando a atividade mineradora na 

região, o investimento em áreas assistenciais e de lazer declinavam 

consideravelmente, inclusive em decorrência das transformações políticas e 

econômicas do período. 

                                                
198 Correspondência encaminhada por Afonso Perez (presidente do Grêmio Esportivo Estrela) a 
Argemiro Dias Leite. Arroio dos Ratos, 24/05/1955. APVT. 
199 Correspondência encaminhada pela diretoria do Grêmio Esportivo Estrela para a diretoria do 
Esporte Clube Guarani. Arroio dos Ratos, 29/05/1952. APVT. 
200 Correspondência do Grêmio Esportivo Estrela para o Esporte Clube Guarani. Arroio dos Ratos, 
20/10/1950.  APVT. 
201 Afonso Perez fez parte da equipe do Departamento Sportivo das Minas que enfrentou o Cruzeiro, 
de Porto Alegre, em 1945. Trabalhou na Seção de Contabilidade da CEFMSJ e atuou ativamente do 
cenário futebolístico de Arroio dos Ratos, como jogador e técnico. 
202 Correspondência do Grêmio Esportivo Estrela para o Esporte Clube Guarani. Arroio dos Ratos, 
19/12/1950. APVT. 
203 Ofício nº 7/51 do Grêmio Esportivo Estrela para o Esporte Clube Guarani. Arroio dos Ratos, 
21/02/1951.  APVT. 
204 Correspondência do Grêmio Esportivo Estrela para o Esporte Clube Guarani. Arroio dos Ratos, 
20/10/1950. APVT. 
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Em documento encaminhado por Enobar Ferreira,205 na década de 1960, à 

companhia mineradora em Butiá, eram solicitadas informações acerca de possíveis 

investimentos na área dos esportes. A companhia era indagada acerca da 

possibilidade de doação de terreno ou casa para ser a sede da federação (Liga 

Butiaense de Futebol), e respondeu da seguinte forma: “[...] não é possível, 

porquanto, foi decidido em reunião da Diretoria não doar mais nenhum terreno”.206  

Ainda cabe destacar a atuação de clubes na região formados por operários 

que trabalhavam em atividades atreladas à mineração, como é o caso dos 

ferroviários. Entre as agremiações ferroviárias, estava o Ferroviário Football Club, 

fundado em 1938, em Butiá, pelos operários da Estrada de Ferro do Jacuhy, que 

tinham o “[...] intuito de elevar ainda mais o conceituado nome esportivo nos anais 

da história dessa Mina”.207 Outro clube tradicionalmente formado por ferroviários era 

o Conde Futebol Clube. Agremiação esportiva fundada em 1937, ainda em atividade 

no cenário do futebol amador da região, o Conde também se mantinha com doações 

advindas tanto da Estrada de Ferro do Jacuhy quanto do Cadem, como é 

exemplificado por seu terreno, “cedido” pelo Consórcio.208  

Embora vários clubes operários da região tenham sido fundados ou mesmo 

tenham atingido o ápice de suas atividades a partir do fim da década de 1930, com 

ênfase na década de 1940, a presente tese debruça-se sobre a análise de três 

casos bastante representativos desse período: o Esporte Clube Brasil, o Esporte 

Clube Guarani e o Departamento Sportivo das Minas (o time do Cadem), todos 

localizados na vila operária de Arroio dos Ratos. A escolha justifica-se devido à 

regularidade das fontes levantadas no AHM, no AFGF, no Museu de Comunicação 

Hipólito José da Costa, em arquivos pessoais, além das fontes orais produzidas por 

meio da realização de entrevistas com ex-jogadores, sócios e torcedores dos clubes 

em questão. 

Adiante, segue o panorama sobre a fundação e o desenvolvimento dos clubes 

em questão, a fim de, por meio das fontes primárias, compreender como se firmaram 

                                                
205 Foi um dos fundadores da Liga Butiaense de Futebol em 29/03/1965. 
206 Documento encaminhado por Enobar Ferreira à companhia mineradora. Butiá, 28/10/1962. Fundo 
documental Cadem. Série Assistência Social. Clubes de futebol e sociedades. AHM. 
207 Correspondência encaminhada por José Paulo Carvalho Franco à diretoria do Esporte Clube 
Guarani. Butiá. 08/09/1938. APVT. 
208 Correspondência encaminhada pela diretoria do Conde Futebol Clube ao engenheiro-chefe das 
minas de Butiá, Mauré Stoltemberg. Porto do Conde, 25/11/1955. Fundo documental Cadem. Série 
Assistência Social. Clubes de futebol e sociedades. AHM. 
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como clubes operários representativos, tanto das companhias mineradoras quanto, 

e primordialmente, da categoria mineira. 

 

3.3.1  Esporte Clube Brasil: o clube de futebol pioneiro nas minas do Baixo 
Jacuí 

 

O alvinegro Esporte Clube Brasil foi fundado em 18 de agosto de 1918 nas 

minas de Arroio dos Ratos. Seu estádio,209 localizado próximo ao Poço 1 e à usina 

termoelétrica, atual complexo do Museu Estadual do Carvão, era espaço propício 

para o cultivo do lazer e da sociabilidade da categoria mineira. A Figura 15 

apresenta a equipe do Esporte Clube Brasil de Arroio dos Ratos durante a década 

de 1920. 

 

Figura 15 – Equipe de futebol do Esporte Clube Brasil de Arroio dos Ratos posando 
para foto em seu campo. Ao fundo estão a usina termoelétrica, Poço 1 
e oficinas da CEFMSJ (década de 1920) 

 

 
 
Fonte: Acervo pessoal Vili Tissot (APVT). 

 

                                                
209 O estádio do Esporte Clube Brasil na data do centenário do clube recebeu o nome de Orlando 
Ventura em homenagem ao Chuspa, mineiro-jogador da década de 1940. 
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Os quadros que formavam o Esporte Clube Brasil, campeão municipal210 em 

1938 e 1952, não demoraram a chamar a atenção do Consórcio Minerador, que, em 

1938, encaminhou a fusão entre o clube alvinegro e seu rival, o Esporte Clube 

Guarani, juntamente com a Sociedade Sportiva das Minas, formando assim o 

Departamento Sportivo das Minas.  

Destaca-se ainda, em sua trajetória esportiva, a participação nos 

campeonatos estaduais de amadores dos anos de 1933 e 1935, em que logrou a 

sétima posição na classificação geral, e em 1938,211 sua melhor campanha no 

estadual, ficando na sexta posição na classificação geral.  

Em 1933, Francisco de Paula Job,212 que havia assumido recentemente a 

presidência da FRGD, solicitou ao Esporte Clube Brasil o envio do demonstrativo da 

conta-corrente do clube juntamente com o estatuto da entidade desportiva.213 Em 

documento anterior, a FRGD confirmou o recebimento das inscrições de jogadores 

do Esporte Clube Brasil, que inclusive se deslocaram até a sede da federação a fim 

de realizarem suas inscrições.214 Nessa oportunidade, ainda foi comunicado sobre o 

cancelamento da inscrição do atleta José Luiz por haver realizado inscrição em dois 

clubes, no próprio Esporte Clube Brasil e no Futebol Clube de Novo Hamburgo.215 

Ainda em 1933, a FRGD comunicou ao Esporte Clube Brasil que enviaria apenas o 

juiz para a partida que ocorreria contra a equipe do Santa Cruz, da cidade de Santa 

Cruz do Sul. Job solicitou a entrega de 10% sobre a renda bruta dos ingressos à 

federação.216  

                                                
210 Na época disputava o título pelo município de São Jerônimo. 
211 Após ter sido campeão municipal em 1938 e assim campeão da 5ª região, o Esporte Clube Brasil 
disputou a partida semifinal pela Zona Centro com o Guarani Futebol Clube, de Cachoeira do Sul, 
saindo vitorioso por um placar de 6 x 5. Na final da Zona Centro, a partida foi com o G.E. Renner. O 
Renner, conhecido clube operário, venceu o Brasil na prorrogação por um gol a zero. Esta partida foi 
realizada na Chácara das Camélias, em Porto Alegre. O árbitro foi Dirceu Guimarães. A equipe do 
Brasil era formada por: Enobar, João Pereira, Zeca, Mario, Ortiz, Betão, Nicanor, Bagadinha, Nenê, 
Candinho e Romangueira. Informações cedidas gentilmente pelo pesquisador Douglas Rambor, em 
2019. Destaco aqui seu trabalho de levantamentos de dados sobre o futebol das minas de São 
Jerônimo entre os anos de 1919 a 1940. 
212 Francisco de Paula Job foi presidente da FRGD de 1933 a 1934. Foi também tesoureiro da 
Comissão Técnica da Seleção Brasileira para a Copa de 1934. 
213 Circular nº 2 da FRGD ao Esporte Clube Brasil. Porto Alegre, 03/04/1933. APVT. 
214 Ofício nº 16 da FRGD ao Esporte Clube Brasil. Porto Alegre, 29/03/1933. Entre os jogadores 
inscritos estavam: Alceu Campello Machado, Walter Behem, Demetrio Saraiva, João Nicanor Gomes, 
Bruno Krumel, Henrique Espinosa, Mathias Freire, Julio Pauleti, João Gonçalves, Oswaldo Duarte, 
Rubem Pacheco de Castro, Octaviano Chaves e Waley Behem. APVT. 
215 Ofício nº 166/33 da FRGD à presidência do Esporte Clube Brasil. Porto Alegre, 14/06/1933. APVT. 
216 Ofício nº 316/33 da FRGD ao Esporte Clube Brasil. Porto Alegre, 24/08/1933. APVT. 
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Seguindo a efervescência das atividades do clube durante a década de 1930, 

em 1935 a FRGD comunicou à presidência do clube sobre o envio de 50 fichas para 

a inscrição de jogadores.217 No ano posterior, o clube enviou à FRGD a ficha de 33 

atletas.218 Tendo inscrito jogadores para a temporada, abriam-se as possibilidades 

de excursionar ou receber visitantes em Arroio dos Ratos. O fluxo de jogadores 

entre Arroio dos Ratos e a cidade de Cachoeira do Sul, por exemplo, acontecia com 

regularidade.219  

Muitos jogadores de Arroio dos Ratos se deslocavam até o município vizinho, 

a fim de prestarem serviço militar. Dessa maneira, em 1936, o Cachoeira Futebol 

Clube pediu o passe dos jogadores Waldomiro dos Santos e Adalberto Pereira da 

Silva, em conformidade com as normas previstas no artigo 54 do regulamento da 

FRGD.220 Também nesse ano, o Esporte Clube Brasil expediu documento 

cancelando a inscrição do atleta Thomaz Keenan, pois este iria prestar serviço 

militar em Cachoeira do Sul.221 Em semelhante situação também se encontravam os 

jogadores José Ortiz e João Pereira, que, em 1936, também solicitaram suas 

transferências para o Cachoeira Futebol Clube.222  

Ainda no agitado ano esportivo de 1936, a diretoria do Esporte Clube Brasil 

solicitou, em correspondência, ao gerente dos Armazéns Krebs, em Cachoeira do 

Sul, para que não fosse levado a débito qualquer compra feita em nome do clube 

sem a anuência da presidência.223 O documento indica que possivelmente alguns 

dos jogadores que estavam em Cachoeira do Sul estavam contraindo dívidas em 

nome do clube. 

O contato do Esporte Clube Brasil com os clubes da capital começou a se 

intensificar a partir de 1936, como demonstram as documentações, quando os 

                                                
217 Circular nº 10 da FRGD à presidência do Esporte Clube Brasil. Porto Alegre, 06/11/1935APVT. 
218 Correspondência do Esporte Clube Brasil para a FRGD. Arroio dos Ratos, 28/04/1936. APVT. 
219 Era intenso o deslocamento das equipes do Esporte Clube Brasil até o município de Cachoeira do 
Sul a fim de serem realizadas partidas. Em 1951, numa dessas excursões, a equipe do Esporte Clube 
Brasil, na época sob a denominação de Esporte Clube São José, sofreu grave acidente. Em notícia 
publicada no Correio da Manhã, de 29/08/1951, sob o título de “Impressionante desastre”, era 
anunciado que o ônibus em que viajava a embaixada do clube “[...] perdeu a direção, capotando e 
indo cair dentro de um riacho”. Morreram dois menores que tomavam banho no local, além de 
Francisco Tavares de Carvalho, presidente do clube. Alguns jogadores sofreram ferimentos diversos 
e outros foram resgatados dos destroços em estado grave. 
220 Ofício nº 3 do Cachoeira Futebol Clube à presidência do Esporte Clube Brasil. Cachoeira do Sul, 
25/07/1936. APVT. 
221 Correspondência do Esporte Clube Brasil a Thomaz Keenan. Arroio dos Ratos, 23/04/1936. APVT. 
222 Correspondência de Alcides Simões (Cachoeira F.C.) para o Esporte Clube Brasil. Cachoeira do 
Sul, 04/05/1936. 
223 Correspondência encaminhada pelo Esporte Clube Brasil (Armando Webster e José Luiz Lague) a 
Evaldo Giesem (gerente dos Armazéns Krebs). Arroio dos Ratos, 10/02/1936. APVT. 
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convites para a disputa de partidas começaram a ser encaminhados. Assim 

aconteceu em relação ao Panamá Futebol Clube, de Porto Alegre.  

Em manuscrito particular encaminhado ao “amigo Lulú” (José Luiz Lague), a 

diretoria do Panamá combinava os detalhes da partida que ocorreria nas minas, 

onde antes seria feita uma “propaganda formidável” através da distribuição de 400 

folhetins contendo os dados da partida (local e horário) e os nomes dos “defensores” 

do Panamá e dos “muchachos terribles” do Esporte Clube Brasil. Os clubes 

esperavam com essa partida ter uma boa arrecadação. Seguia a correspondência 

com o Panamá avisando sobre as alterações na sua equipe224 e afirmando: “[...] 

nosso quadro será muito superior do que aquele que visitou as Minas 

anteriormente”.225  

Também em 1936, o popular e possivelmente étnico Sport Club Ruy Barbosa, 

de Porto Alegre, que pretendia excursionar pelo interior do Estado naquele ano, 

afirmou que “um dos pontos visados para se visitar foram as Minas de Arroio dos 

Ratos para se jogar com o primeiro e segundo quadros do Sport Club Brasil”.226 

Indaga-se de onde viria esta relação dos clubes das minas com clubes tão 

marcadamente populares da capital. Os anúncios através das rádios e jornais 

poderiam ser uma primeira forma de criar esta rede de contatos entre os clubes. 

Sobre isso, em 1937 o Esporte Clube Brasil passou inclusive a ser mencionado pela 

Rádio Sociedade Gaúcha, que chegou a anunciar comunicados do clube.227 A partir 

daí, os convites para partidas, tanto a serem realizadas em Arroio dos Ratos quanto 

em outras localidades no Estado, começaram a se tornar mais regulares. 

Destaca-se que, ainda em 1936, uma grande partida prometia movimentar a 

vila operária de Arroio dos Ratos: o embate entre Grêmio Football Porto Alegrense e 

Esporte Clube Brasil. O secretário deste último, José Luiz Lague, convidava o 

subprefeito da localidade para assistir ao prélio.228  

                                                
224 Entre os jogadores estavam: De Lorenzi (Cruzeiro), Hermínio (Cruzeiro), Ivo (Novo Hamburgo) e 
Beto, Cidrônio e Irano (São José). 
225 Correspondência particular do Panamá Futebol Clube ao Esporte Clube Brasil. Porto Alegre, 
13/09/1936. APVT. 
226 Ofício nº 13 do Sport Club Ruy Barbosa para o Esporte Clube Brasil. Porto Alegre, 04/02/1936. 
APVT. 
227 Correspondência de Luiz Corcione (Diretor-secretário da Rádio Sociedade Gaúcha) à diretoria do 
Esporte Clube Brasil. Porto Alegre, 19/01/1937. APVT. 
228 Correspondência de José Luiz Lague (secretário do Esporte Clube Brasil) para Olavo Araújo 
Ramos. Arroio dos Ratos, 02/08/1936. APVT. 
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O fluxo de contatos dos clubes operários das minas de maneira mais 

autônoma com outras equipes tanto da capital, como do interior do Estado, pode ter 

sido interrompido no final da agitada década de 1930. As escassas fontes 

encontradas em relação ao período de atividades do Departamento Sportivo das 

Minas indicam que a organização de partidas e o próprio andamento burocrático do 

Esporte Clube Brasil, nesse momento em fusão com outras equipes, passavam pelo 

crivo mais direto dos representantes da companhia mineradora. Assim convites e 

negociações de partidas feitos diretamente por operários ligados aos clubes não 

foram encontrados, mas, como será visto adiante, passaram a ser realizadas através 

da atuação de Clineu Vieira, funcionário do Cadem que realizava os agenciamentos 

relacionados às atividades do Departamento Sportivo das Minas. A seguir, na Figura 

16, consta a imagem da equipe do Esporte Clube Brasil durante a década de 1930 

em frente às antigas repúblicas de operários em Arroio dos Ratos. 

 

Figura 16 – Equipe do Esporte Clube Brasil (década de 1930). 

 

 
 
Fonte: Acervo do Museu Estadual do Carvão. 

 

A década de 1940 foi de hegemonia do Departamento Sportivo das Minas no 

cenário futebolístico operário da região. Esse período, que marcou o rompimento de 

uma rivalidade nas minas de São Jerônimo, está entre os esquecimentos que 
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marcam a memória local, conforme foi observado por meio das entrevistas 

realizadas. Quando indagado sobre este período de fusão das equipes visando à 

formação do Departamento, o ex-jogador Adão Lopes Salati (2018)229 respondeu o 

seguinte: “Não, não me lembro [...] era meio difícil [risos]. Era uma disputa muito 

grande”. Da mesma forma, o ex-jogador Paulo Campos (2018)230 afirmou:  

 

Muito pouco eu ouvi a respeito disso aí, muito pouco. Se eu te disser 
alguma coisa, eu vou só iniciar e não vou saber concluir, porque muito 
pouco eu sei a respeito disso aí. Eu não sei se daqui a pouco até foi uma 
falha minha não ter me interessado por esse assunto.  

 

Na década de 1950, o Esporte Clube Brasil, após desmembrar-se da equipe 

do Departamento Sportivo das Minas, trocou sua denominação para Esporte Clube 

São José e iniciou um novo processo de filiação à FRGF.  

Após o fim do Departamento Sportivo das Minas, após 12 anos de existência, 

reuniram-se 30 associados, em março de 1950, para retomar o andamento do 

Esporte Clube Brasil, parte deles foram jogadores na década de 1930. Para tanto, 

resolveram dissolver o Grêmio Esportivo União da Várzea231 e a União Brasil, ambas 

equipes formadas no período de fusão. Outra medida adotada foi encaminhar 

novamente o processo de filiação do clube à FRGF. 

Por ser a sede do Esporte Clube Brasil localizada ao lado da Sociedade 

Recreativa União da Várzea, a circulação de membros tanto de uma entidade 

quanto da outra nos dois espaços era uma situação comum. Dessa maneira, neste 

novo processo inaugurado em 1950, os associados da União da Várzea deveriam 

“[...] ter os mesmos direitos em campo de futebol”. Já quanto ao quadro social de 

futebol, este deveria ser independente da sociedade, e assim era afirmado em 

ata:232 “[...] podendo nele frequentar gente de cor não havendo distinção”, ou seja, o 

quadro social da União da Várzea continuava com as práticas segregacionistas, 

enquanto, no Esporte Clube Brasil, não se inseria esta regra.  

É interessante notar que, nas duas imagens anteriores, há a presença de 

jogadores negros nas equipes, enquanto, na imagem posterior, nota-se uma espécie 

de “embranquecimento” do plantel de jogadores. Não se pode, no entanto, afirmar 

                                                
229 Entrevista cedida à autora em 05/06/2018. 
230 Entrevista cedida à autora em 30/05/2018. 
231 Equipe ligada à Sociedade Recreativa União da Várzea. 
232 Ata nº 1 do Esporte Clube São José. Arroio dos Ratos, 05/03/1950. Acervo pessoal Tadeu K. Ávila 
(APTKA). 
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em que grau o processo de higienismo de alguma forma associado às ideias 

eugênicas colaborou para essa situação entre os clubes. Contudo, pode-se destacar 

que houve movimentação de operários negros entre os clubes de futebol, como 

resultado de uma cultura segregacionista, inclusive cultivada entre os próprios 

operários.  

A resposta a essa questão pode estar na crescente popularização do Grêmio 

Esportivo Estrela, clube marcadamente formado pela comunidade negra de Arroio 

dos Ratos. Durante o período de reestruturação dos clubes, na década de 1950, o 

Estrela já havia incorporado parte dos jogadores do Esporte Clube Brasil e do 

Esporte Clube Guarani em seus quadros. Sua posição de clube popular, do “povão”, 

e que integrava a comunidade negra de Arroio dos Ratos foi relevante para a 

migração de segmentos marginalizados para a agremiação. 

Durante o processo de reestruturação das equipes, a troca do nome Esporte 

Clube Brasil para Esporte Clube São José ocorreu ainda em 1950, quando, em 

assembleia do clube, o novo nome foi escolhido “[...] uma vez que por força de 

disposições legais não ser mais permitido o registro de clubes com o nome de 

Brasil”.233 Devido ao pouco tempo que dispunha para organizar o clube e 

encaminhar documentações visando à participação da equipe nas competições 

daquele ano, foi decidido pela troca de nome da entidade. Essa situação, no 

entanto, não perdurou.  

No ano seguinte, o clube entrou em contato com a FRGF para solicitar o 

retorno do nome “Esporte Clube Brasil” à entidade, “[...] como medida de inteira 

justiça, encorajamento aos veteranos defensores daquelas cores e estímulo ímpar 

aos novos valores em formação”.234 Finalmente, o alvinegro retornou à sua 

denominação de Esporte Clube Brasil, em 1952. A Figura 17 apresenta a equipe do 

Esporte Clube Brasil da década de 1950 posando no estádio do clube. Ao fundo, 

está a Sociedade Recreativa União da Várzea. 

 

 

 

 

                                                
233 Ata nº 5 da assembleia geral realizada pelo Esporte Clube Brasil. Arroio dos Ratos, 10/05/1950. 
Arquivo Federação Gaúcha de Futebol (AFGF). 
234 Correspondência do Esporte Clube São José para Aneron Correa de Oliveira (presidente da 
FRGF). Arroio dos Ratos, 19/12/1951. Arquivo Federação Gaúcha de Futebol (AFGF). 
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Figura 17 – Equipe do Esporte Clube Brasil (década de 1950) 

 

 
 

Fonte: Acervo pessoal Adão Lopes Salati. 
Legenda: Padi (goleiro), Raul (zagueiro), Pedro (zagueiro), Oscarito (lateral direito), Adão (centro 
médio), Eugênio (lateral esquerdo), Mário Leão (treinador), Mário Silveira (ponta direita), Luiz (meia 
direita), Romeu (centroavante), Etelvino (meia esquerda) e Zezinho (ponteiro esquerda). 

 

Segundo a diretoria do Esporte Clube Brasil, o retorno à denominação 

anterior do clube foi uma medida de “[...] extrema necessidade”, tendo em vista a 

situação aflitiva em que se encontrava o futebol das minas de Arroio dos Ratos”.235 

Assim, a diretoria solicitava aos seus associados que se mantivessem “[...] 

irmanados pelo mesmo ideal e com o lema que sempre norteou o destino do 

ESPORTE CLUBE BRASIL em sua fase anterior de: UM POR TODOS E TODOS 

POR UM”.236 Não demorou para que o Esporte Clube Brasil comunicasse ao seu 

rival, ao qual por uma década esteve “unido”, sobre o retorno do clube à sua 

denominação original.237  

 

3.3.2  Esporte Clube Guarani: espanhóis e a “elite da companhia” 

 

O Esporte Clube Guarani foi fundado na Vila de Arroio dos Ratos no dia 05 de 

dezembro de 1924. Por um período, sua sede, localizada próximo ao Hospital 

Sarmento Leite e Clube Farroupilha, serviu concomitantemente para a realização 

                                                
235 Cópia da ata da assembleia geral extraordinária do Esporte Clube Brasil. Arroio dos Ratos, 
18/01/1952. AFGF. 
236 Cópia da ata da assembleia geral extraordinária do Esporte Clube Brasil. Arroio dos Ratos, 
18/01/1952. AFGF. 
237 Correspondência encaminhada pela secretaria do Esporte Clube Brasil à presidência e aos 
membros do Esporte Clube Guarani. Arroio dos Ratos, 14/02/1952. APVT. 
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das atividades do Tiro de Guerra número 416. O documento a seguir (Figura 18) 

apresenta registro de atividades do Tiro de Guerra número 416. 

 

Figura 18 – Registro de transporte de dois cunhetes com munição para o Tiro de 
Guerra número 416 (Mina de Arroio dos Ratos, década de 1930) 

 

 
 
Fonte: Acervo pessoal Vili Tissot. 

 

Segundo relatos,238 o Esporte Clube Guarani, inicialmente era chamado de 

“Espanha”, devido ao fato de o clube ser formado inicialmente por um número 

significativo de membros espanhóis e seus descendentes, que se deslocaram para a 

região para trabalhar nas minas de carvão. Sobre essa informação, cabe notar que, 

nas iconografias produzidas pelo clube (timbres, ilustrações da bandeira e croquis 

dos uniformes), curiosamente observa-se a presença das cores vermelho e amarelo, 

também presentes na bandeira da Espanha. Na Figura 19, é possível visualizar o 

modelo de pavilhão do Esporte Clube Guarani com a presença das cores vermelho e 

amarelo. 

É fato que, entre as listas de sócios e dos membros das diretorias 

subsequentes, constam sobrenomes espanhóis, como também de descendentes 

das primeiras famílias britânicas que se instalaram nas minas no final do século XIX. 

Em depoimento ao Centro de História Oral do Rio Grande do Sul, Juarez Lima 

(2002) afirmou: “Quanto ao futebol: existia o ‘Brasil’ e o ‘Guarani’ – criado pela 

comunidade espanhola em 1917 – chamado, no início, de Espanha”. Embora o 

depoente relacione a questão da mudança do nome do clube à Primeira Guerra 

                                                
238 Trecho do relato de Juarez Lima ao Projeto Memória Mineira, resultado do trabalho realizado pelo 
extinto Centro de História Oral do Rio Grande do Sul (2002). 
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Mundial, que teria “acirrado os ânimos” entre espanhóis e brasileiros, a data oficial 

da fundação do Esporte Clube Guarani que consta nas fontes não confere com o 

período indicado por Lima.  

 

Figura 19 – Modelo do pavilhão do E.C. Guarani (“encarnado e amarelo”) (1950) 

 

 
 
Fonte: Arquivo da FGF. 

 

Há de se pensar acerca da possibilidade de a equipe do Guarani ter sido 

criada antes mesmo da data oficial defendida pelo clube. A partir dessa hipótese, 

levanta-se também a possibilidade da existência de conflitos étnicos entre brasileiros 

e espanhóis acirrando rivalidades por meio do futebol e, consequentemente, 

originando, do outro lado da vila operária de Arroio dos Ratos, o Esporte Clube 

Brasil. De qualquer forma, não é possível afirmar esta proposição com base nas 

fontes levantadas. Cabe pensar, no entanto, o quanto os clubes de futebol poderiam 

estar atuando tanto como um meio para o estabelecimento de identidades étnicas, 

locais e regionais e quanto como uma forma de auxiliar o desenvolvimento de 

intercâmbios culturais entre grupos sociais e étnicos, como apontou Blecking (2015, 

p. 293):  

 

The interrelations of sport and migration in the history of the coalmining 
region of the Ruhr thus point to the basic ambivalence of sport in processes 
of social change: it can, on the one hand, act as a medium for setting up 'we 
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groups' and the development of ethnic, local, and regional identities; on the 
other hand, it can indeed help in the development of intercultural exchanges 

and bridges between social and ethnic groups.239  

  

O único registro documental encontrado (Figura 20) até o momento que fez 

menção à existência da equipe do “Hespanha” trata-se de uma nota jornalística 

acerca de uma partida ocorrida entre esta e a equipe do “Brasil”, que saiu vitoriosa 

por um placar de 4 x 0 diante de uma “assistência numerosa”. 

 

Figura 20 – Match entre as equipes do Hespanha e Brasil (1920) 

 

 
 
Fonte: Jornal Correio do Povo - 05/09/1920. 

 

Sobre o grupo que formava o Esporte Clube Guarani, Luis Fernando Ávila 

(2018)240 explicou:  

 

Era o seguinte: o alto escalão da Copelmi241 [pausa]. A Copelmi, a sede 
dela era mais lá pra cima, então eles frequentavam mais o Guarani. 
Escritório, aqueles funcionários de escritório que eram jogadores, eram tudo 
do Guarani quase. E o [...], vamos dizer o segundo escalão da Copelmi, aí 

                                                
239 “As inter-relações do esporte e da migração na história da região carbonífera do Ruhr apontam, 
assim, para a ambivalência básica do esporte em processos de mudança social: ele pode, por um 
lado, atuar como um meio para estabelecer ‘nosso grupo’ e o desenvolvimento de identidades 
étnicas, locais e regionais; por outro lado, pode realmente ajudar no desenvolvimento de intercâmbios 
e pontes interculturais entre grupos sociais e étnicos” (BLECKING, 2015, p. 293, tradução livre). 
240 Entrevista cedida à autora em 23/05/2018. 
241 Copelmi é a empresa que atualmente administra a mineração na região. É remanescente do 
Cadem. 
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já tinha dirigente no Estrela e no Brasil, inclusive o engenheiro chefe na 
época o doutor Sinval Círio. Eles tinham lá em cima coisa pra eles só. Do 
lado do campo do Guarani, eles tinham campo de vôlei, basquete, jogavam 
ali, era por causa deles e mais um outro tipo de esporte, não me lembro o 
nome. Era, aquilo ali era só para eles. 

 

A respeito dos grupos que frequentavam os clubes de futebol em Arroio dos 

Ratos, José Carlos Lopes (2018)242 também se referiu ao Esporte Clube Guarani: 

“Já tinha gente mais empoderada, gente até que tinha mais [tatos], até na própria 

companhia aqui do carvão, empregos. Aqueles que começaram a administrar”. 

Continuou: “O Brasil, ele era um intermediário, agora o Estrela não, o Estrela era 

povão, povão”.  

Sobre as origens da rivalidade entre Esporte Clube Brasil e Esporte Clube 

Guarani, o depoente Paulo Campos (2018)243 explicou:  

 

É porque Brasil e Espanha, porque isso aí trouxe uma rivalidade muito 
grande, em função de, a gente ouve e ouvia na época, que lá a parte do 
Guarani moravam os diretores, os engenheiros, da parte da mineração, lá 
em cima era a elite. E aqui pra baixo moravam o pessoal meio [...], que 
chamavam lá os pelegos, diziam isso aí, não sei até que ponto é verdade, 
mas a rivalidade era essa, lá em cima a diretoria e aqui embaixo o pessoal 
dos serviços gerais.  

 

Neste trecho, mais uma vez a rivalidade entre os clubes é entendida a partir 

da divisão entre uma “elite”, composta pelos engenheiros e funcionários do escritório 

da companhia mineradora, e o grupo considerado “dos serviços gerais”, ou seja, os 

operários que trabalhavam mais diretamente na produção do carvão mineral. A partir 

desses relatos, é possível notar a heterogeneidade dos grupos que formaram os 

clubes de futebol e como a dinâmica das relações que se construíram a partir 

desses espaços é composta de elementos que auxiliam na compreensão posterior 

acerca da formação da classe. 

Observa-se, por meio das documentações, a organização de campeonatos de 

futebol na região carbonífera entre as décadas de 1920 e 1930, muitos dos quais 

conquistados pelo Esporte Clube Guarani.244 

O contato do Esporte Clube Guarani com outros clubes operários do Rio 

Grande do Sul durante a década de 1930 é constatado por meio das trocas de 

                                                
242 Entrevista cedida à autora em 04/06/2018. 
243 Entrevista cedida à autora em 30/05/2018. 
244 Entre a década de 1920 e 1930, o Esporte Clube Guarani conquistou o título de campeão 
municipal de São Jerônimo (em 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1933, 1934, 1936 e 1937) e de 
campeão regional (em 1929, 1930, 1931, 1934, 1936, e 1937). 



150 

correspondências com outros clubes, em geral comunicando sobre mudanças nas 

diretorias.245 Também se observa essa movimentação através de correspondências 

contendo tratativas para a realização de excursões, tanto do time do Esporte Clube 

Guarani para outras localidades, quanto dos clubes que desejavam realizar 

excursões para as minas. 

Atenta-se para o controle da FRGD por meio da solicitação do envio das 

fichas dos jogadores inscritos pelo clube, pois conforme afirma em documento, só 

poderiam participar de jogos do campeonato estadual de 1938, incluindo 

campeonatos regionais e das zonas, os jogadores inscritos pelos clubes filiados à 

federação246. Neste sentido, para evitar múltiplas inscrições de jogadores, como 

ocorreu com a inscrição do jogador Warley Vilar Behm, esta medida passou a ser 

tomada pela FRGF a fim de evitar irregularidades e também manter o controle.247 A 

Figura 21 apresenta um registro da Equipe do Esporte Clube Guarani de 1929. 

Em 1938, a FRGD convidou o Esporte Clube Guarani para participar da 

assembleia geral extraordinária da entidade, em que parte da pauta dizia respeito à 

reforma dos estatutos da federação de acordo com as resoluções do II Congresso 

Rio-Grandense de Futebol,248 evidenciando a estreita relação do Consórcio com os 

clubes, antes mesmo da criação do Departamento Sportivo das Minas. Tal é essa 

relação que o representante do Cadem para assuntos relacionados ao futebol nas 

minas, Clineu Vieira, foi o representante do Esporte Clube Guarani na assembleia da 

Federação.249  

 

 

 

                                                
245 Foram encontradas sete correspondências encaminhadas em 1938 por clubes do Rio Grande do 
Sul, agradecendo o Esporte Clube Brasil pelo envio dos nomes da diretoria do clube de 1938. Entre 
os clubes estão: Força e Luz (Porto Alegre), Guarany (Cachoeira do Sul). G.E. Renner (Porto Alegre), 
S.C. Brasil (Canoas), G.E. Brasil (Pelotas), Rio-Grandense (Santa Maria) e Grêmio F.B.P.A. (Porto 
Alegre). Também eram comunicados em 1938 sobre a nova diretoria que assumiu o Esporte Clube 
Guarani, o Cadem e o Sindicato dos Mineiros. Em 1937, também recebeu correspondências da Liga 
Santa-Mariense de Futebol e da Liga Paulista de Futebol. 
246 Circular nº 9/38 da FRGD para a presidência do Esporte Clube Guarani. Porto Alegre, 10/08/1938. 
Acervo pessoal Vili Tissot (APVT). 
247 Ofício nº 379/38 encaminhado pela FRGD à presidência do Esporte Clube Guarani tratando da 
punição do atleta Warley Behm por realizar inscrição por duas equipes: do Esporte Clube Guarani e 
do Esporte Clube Cachoeira, de Cachoeira do Sul. Porto Alegre, 30/09/1938. Acervo pessoal Vili 
Tissot (APVT). 
248 Circular nº 4/1938 da FRGD para Esporte Clube Guarani. Porto Alegre, 22/04/1938. APVT. 
249 Correspondência do secretário-geral do Esporte Clube Guarani ao presidente da FRGD. Arroio 
dos Ratos, 14/03/1938. APVT. 
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Figura 21 – Equipe de jogadores posam para foto no campo do E.C. Guarani (1929) 
 

 
 
Fonte: Acervo do Museu Estadual do Carvão – Arroio dos Ratos. 

 

Em março de 1938, a presidência do Esporte Clube Guarani respondia à 

Circular nº 2, encaminhada pela FRGD, na qual a entidade convidava os clubes de 

futebol filiados à entidade a se fazerem presentes no congresso que ocorreria na 

cidade de Pelotas no dia 17 de abril de 1938. O Esporte Clube Guarani seria 

representado naquela ocasião pelo Dr. Hypolito Lucena.250 Desse modo, foi 

adiantado pelo clube, por meio de ofício, o assunto o qual seria levado à FRGD 

através de Lucena: “[...] a deficiência verificada ultimamente no futebol desta 

localidade tem como causa primordial a falta de jogos realizados com clubes da 

Capital”.251  

Sobre o Congresso de Pelotas, destaca-se a discussão em torno da 

“pacificação do futebol brasileiro” (relativa à disputa entre amadorismo e 

profissionalismo no futebol) e sobre os “intercâmbios desportivos”.252 Em 1938, 

continuavam as sanções aos clubes que encaminhavam à FRGD seus 

desligamentos. Força e Luz, S.C. Internacional, S.C. Cruzeiro, S.C. São José e 

Grêmio F.B. Porto Alegrense estavam entre os clubes da capital que se desligaram 

                                                
250 Correspondência do Esporte Clube Guarani a Hypolito de Lucena. Arroio dos Ratos, 31/03/1938. 
APVT. 
251 Correspondência do presidente do Esporte Clube Guarani ao presidente da FRGD. Arroio dos 
Ratos, 30/03/1938. APVT. 
252 Circular nº 2/1938 da FRGD para Esporte Clube Guarani. Porto Alegre, 23/03/1938. APVT. 
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da FRGD. Por esse motivo, aos demais clubes filiados, era solicitado, por parte da 

entidade, que não realizassem partidas amistosas com estas equipes até que a 

regularização destas perante a FRGD fosse resolvida.253 

No congresso anterior, ocorrido em agosto de 1937, em Porto Alegre, 

discutiu-se sobre a saída dos principais clubes da capital (Grêmio e Internacional) da 

FRGD, que, por sua vez, encaminhavam-se para o movimento das 

“especializadas”.254 Em defesa da FRGD, Remy Gorga, presidente da Liga 

Pelotense de Amadores, em entrevista ao Correio do Povo, defendeu a entidade e 

os objetivos que deveriam nortear o esporte. Assim, afirmou: “[...] precisamos, por 

isto mesmo, fazer dos campos e das organizações futebolísticas uma larga escola 

de eugenia, disciplina e patriotismo”.255 Com base no trecho exposto, entende-se 

que o ideário eugênico-higienista, em plena vigência do Estado Novo, compactuava 

também com a defesa do amadorismo. 

O ano de 1938 foi marcado por intensas atividades para o Esporte Clube 

Guarani, que afirmavam cada vez mais sua posição de destaque no cenário do 

futebol das minas, rivalizando, assim, com o Esporte Clube Brasil. No limiar de 1938, 

o clube recebeu o Circo Horizonte em sua praça de esportes,256 na abertura de seu 

calendário esportivo, cujo desfecho transformou por cerca de uma década sua 

trajetória esportiva. 

Ainda no agitado ano esportivo de 1938, o Bloco dos Canelas solicitou ao 

Esporte Clube Guarani o empréstimo de alguns jogadores, a fim de disputar partida 

amistosa contra o Grêmio Esportivo São Jerônimo. A secretaria do Esporte Clube 

Guarani respondeu positivamente à solicitação mediante a seguinte condição: que 

tivessem todo o cuidado para não haver “acidente” com os jogadores, a fim de não 

prejudicar a partida programada para o dia 10 de abril de 1938 contra o Esporte 

Clube Novo Hamburgo.257  

Chama a atenção o fato de a denominação “Bloco dos Canelas” parecer 

remeter, num primeiro momento, à Liga da Canela Preta de Porto Alegre. Conforme 

José Santos (2018, p. 138), essa denominação, Liga da Canela Preta, relaciona-se 

                                                
253 Circular nº 5/1938 da FRGD para Esporte Clube Guarani. Porto Alegre, 04/05/1938. APVT. 
254 Movimento surgido no Rio de Janeiro, em 1933, que visava oficializar e instituir o futebol 
profissional no Brasil. 
255 CORREIO DO POVO “Falam os clubs do interior pela palavra do presidente da Liga Pelotense”. 
Porto Alegre, 30/01/1938. p. 10. 
256 Secretaria do Esporte Clube Guarani para o Circo Horizonte. Arroio dos Ratos, 06/03/1938. APVT. 
257 Correspondência da secretaria do Esporte Clube Guarani para o capitão do Bloco dos Canelas. 
Arroio dos Ratos, 23/04/1938. APVT. 
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com a “fábula das três ligas”, segundo a qual as congregações esportivas “deram 

asas à memória social” que denominou assim a “liga do sabão” (das elites brancas), 

a “liga do sabonete” (congregava clubes que não eram aprovados na “liga do 

sabão”, mas que estavam social e racialmente mais próximos desta) e a “liga dos 

canelas pretas” (composta na sua maioria por negros operários). Ainda segundo o 

historiador, uma das bases para a memória construída em torno da Liga dos 

Canelas Pretas estava no artigo “Por que sou gremista”, de autoria de Lupicínio 

Rodrigues, em que o músico e compositor “[...] procurava explicar a sua paixão pelo 

Grêmio e a sua versão sobre a fundação do S.C. Rio-Grandense” (SANTOS, J. A., 

2018, p. 92).  

Para além da memória, José Santos (2018, p. 94) segue afirmando que “[...] 

até o início do século XXI, jamais existiu uma liga que congregasse os times negros 

com esse nome”. O que o historiador identificou foi a existência de três entidades 

desportivas que reuniram os clubes de futebol popular de Porto Alegre no início dos 

anos 1920. Estas eram: a Liga Nacional de Football Porto Alegrense, a Associação 

Esportiva de Futebol e a Associação de Amadores de Futebol. A Liga Nacional, de 

acordo com José Santos (2018), seria a primeira das agremiações e a que aglutinou 

o maior número de clubes negros. 

Sobre o Bloco dos Canelas, não foram encontradas outras fontes que 

pudessem remeter a mais informações acerca da sua atuação nas minas. 

Provavelmente, tratou-se de uma equipe que se reunia esporadicamente para a 

realização de partidas. 

Mesmo diante das dificuldades em relação às vias de acesso até as minas, 

ficou evidente nesta pesquisa a importância do contato com outras equipes do 

cenário futebolístico gaúcho, incluindo equipes formadas por operários, como é o 

caso do contato feito com o Grêmio Esportivo Força e Luz,258 a fim de realizar 

partida nas minas.  

Para a partida contra o Novo Hamburgo, foi solicitado a Carlos Von Boch, 

engenheiro da Companhia Estrada de Ferro e Minas de São Jerônimo (CEFMSJ), 

que a Companhia custeasse transporte para buscar a caravana do Novo Hamburgo, 

a qual desembarcaria primeiramente em Charqueadas “pelo vapor expresso 

                                                
258 Ofício nº 3/38 da secretaria do Esporte Clube Guarani ao Grêmio Esportivo Força e Luz. Arroio 
dos Ratos, 27/03/1938. APVT. 
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diurno”.259 Foi também solicitado ao subdelegado de polícia local o envio de 

patrulhamento.260  

Nessa partida, o plantel do Esporte Clube Guarani saiu vitorioso diante do 

“[...] famoso campeão da capital”. No dia seguinte à partida, o presidente do clube 

expediu uma circular enaltecendo a “[...] inconfundível disciplina e destacada 

atuação [...]” dos jogadores do “onze rubro-ouro”.261 Os jogadores do Esporte Clube 

Guarani que atuaram na partida contra o Novo Hamburgo foram: Abilio Peixoto, 

Antonio Gonçalves Lemos (Dinamite), Guilherme Krumel (Nilo), Ignacio Peres, 

Marcelino Freire (Bronze), Marculino M. Souza (Camundongo), Afonso Peres 

(Cascudo), Thomaz Keenan Filho, Jayme Keenan, Warley Behem, Doralino Lopes 

de Oliveira (Filhinho) e o capitão Alfredo Alves (Sete). 

Diante da atuação positiva contra o Novo Hamburgo, não demorou para que 

mais propostas surgissem solicitando que o Esporte Clube Guarani excursionasse 

para outras regiões. Em maio de 1938, o clube recebeu uma proposta do Estrela 

Futebol Clube, da cidade de Estrela, para uma partida. Devido às dificuldades de 

deslocamento até a região do Alto Taquari, dados os altos custos que o Guarani 

teria, o clube propôs ao Estrela a ida apenas do seu primeiro quadro e o pagamento 

da estadia,262 porém não conseguiram chegar a um acordo.   

Em julho do mesmo ano, a diretoria do Esporte Guarani comunicava ao 

subdelegado de polícia, Luiz Francisco Oliveira,263 sobre a partida das equipes do 

primeiro e segundo quadros do clube contra o Departamento Desportivo da Viação 

Férrea, que também ocorreu no Campo do Umbú, nas minas de Arroio dos Ratos. A 

partida acabou sendo adiada, devido aos compromissos do Departamento 

Desportivo da Viação Férrea com a “[...] entidade máxima”.264  

Ainda em 1938, o Esporte Clube Guarani, representado por seu presidente e 

seu secretário-geral, dirigiu-se ao Grêmio Esportivo Renner, equipe operária 

bastante destacada no cenário do futebol do Rio Grande do Sul, convidando para a 

                                                
259 Ofício nº 6/38 da secretaria do Esporte Clube Guarani a Carlos Von Boch. Arroio dos Ratos, 
08/09/1938. APVT. 
260 Ofício nº 6/38 da secretaria do Esporte Clube Guarani a Luiz Francisco Oliveira. Arroio dos Ratos, 
09/04/1938. 
261 Circular nº2/1938 do Esporte Clube Guarani. Arroio dos Ratos, 11/04/1938. APVT. 
262 Ofício nº 17/38 da secretaria do Esporte Clube Guarani ao Estrela Futebol Clube. Arroio dos 
Ratos, 04/06/1938. 
263 Ofício nº 19/38 da secretaria do Esporte Clube Guarani a Luiz Francisco Oliveira. Arroio dos 
Ratos, 09/07/1938. APVT. 
264 Ofício nº 20/38 encaminhado pela secretaria do Esporte Clube Guarani aos diretores do 
Departamento Desportivo da Viação Férrea. Arroio dos Ratos, 10/07/1938. APVT. 
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disputa de uma partida na vila de Arroio dos Ratos. Na oportunidade, os 

representantes do Guarani pediam aos dirigentes do Renner que entrassem em 

contato com Clineu Vieira, no escritório do Cadem, localizado na rua Siqueira 

Campos, nº 1189, Edifício Seblling, 3º andar, em Porto Alegre. Este prestaria aos 

dirigentes do Renner todos os informes sobre as condições que costumavam 

proceder em relação às caravanas da capital que se dirigiam às minas para as 

partidas.265 Aos poucos, a empresa mineradora buscava espaço para maior 

intervenção nos clubes de futebol operário das minas. 

Em documento encaminhado a Clineu Vieira, foram comunicadas as 

condições para a vinda do Renner até as minas, entre as quais estava o repasse de 

valores por parte do clube para a ajuda de custo da equipe. Ainda foi solicitado a 

Vieira que intercedesse junto à Federação para que a partida entre Guarani e Brasil 

fosse no campo do Umbú. Já em relação à equipe do Esporte Clube Guarani para a 

partida diante do Renner, foi explicado: “Com relação ao nosso ‘onze’, a defesa está 

fraca: Dinamite continua impossibilitado de atuar; Ignacio e Filinho estão 

destreinados e Marcelino, doente”.266  

Além das partidas citadas, no ano de 1938, outras propostas para a 

realização de partidas nas minas, ou mesmo excursões para outras localidades, 

foram verificadas. Entre elas, estão as solicitações de partidas amistosas com o 

Esporte Clube Guarani, vindas do Grêmio Esportivo Guarda Civil, de Porto Alegre267 

e do Butiá Futebol Clube, de Butiá.268 Estes agenciamentos pela via do futebol 

indicam o quanto era possível acessar outros espaços e manter contatos com outras 

realidades por meio das excursões das equipes operárias. Se, por um lado, observa-

se que havia certo isolamento das minas de São Jerônimo no complexo vila-fábrica; 

por outro, verifica-se a possibilidade de, através dos clubes, excursionar e entrar em 

contato com outras equipes de futebol, inclusive operárias. 

Antes da fusão do Esporte Clube Guarani, formando assim o Departamento 

Sportivo das Minas, a última partida contra o rival, o Esporte Clube Brasil, com o 

qual em dois meses estaria unido, aconteceu em outubro de 1938, pelo campeonato 

                                                
265 Ofício nº 10/38 encaminhado pela presidência do Esporte Clube Guarani aos diretores do Grêmio 
Esportivo Renner. Arroio dos Ratos, 25/04/1938. APVT. 
266 Correspondência do Esporte Clube Guarani encaminhada a Clineu Vieira. Arroio dos Ratos, 
27/06/1938. APVT. 
267 Ofício nº 61 do Grêmio Esportivo da Guarda Civil ao presidente do Esporte Clube Guarani. Porto 
Alegre, 17/05/1938. APVT. 
268 Correspondência encaminhada pelo Butiá Futebol Clube ao Esporte Clube Guarani. Butiá, 
18/05/1938. APVT. 
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da terceira região. Para esta partida, a FRGD enviou representante e solicitou aos 

clubes que cooperassem “[...] no sentido de facilitar a missão do representante”, ou 

seja, provavelmente pedindo para que não houvesse brigas durante a partida.269  

Assim como ocorreu com o Esporte Clube Brasil, houve, entre o final de 1938 

e início da década 1950, um hiato nas atuações do Esporte Clube Guarani enquanto 

clube independente. Seus jogadores e sua sede ficaram envoltos com as atividades 

do Departamento Sportivo das Minas. Essa situação transformou-se a partir de 

1950, quando, assim como o seu rival, o clube buscou novamente filiar-se à FRGF e 

voltar às atividades de maneira independente. 

O extrato dos estatutos indica a data de 15 de fevereiro de 1950 como o 

marco de refundação do clube.270 Dois anos após este ato, a Liga Jeronimense de 

Futebol foi convidada para o aniversário que marcaria o segundo aniversário de 

“reerguimento do clube”.271  

Como mencionado anteriormente, o episódio da fusão das equipes do 

Esporte Clube Brasil e do Esporte Clube Guarani foi relegado ao esquecimento 

diante da importância que as duas bandeiras enquanto rivais representavam para o 

futebol nas minas de Arroio dos Ratos. Assim, a década de 1950 representou um 

período de extrema importância para esses clubes, que viam a chance de retomar a 

representatividade e a competitividade regional apresentada no final dos anos 1930, 

porém agora sem a intervenção direta da companhia mineradora. Contudo, nesse 

período de retomada das atividades de maneira independente, mesmo sem a 

intervenção da companhia, a circulação de engenheiros e o envio de comunicados 

ao Cadem sobre as mudanças de diretorias continuavam a acontecer.  

Em 1953, para a cerimônia de inauguração do portão principal do Esporte 

Clube Guarani foi encaminhado convite ao engenheiro Sinval Círio para assistir às 

partidas comemorativas e participar do evento principal.272 Em 1954, o então 

representante do Cadem, Elias do Amaral Souza, agradecia o comunicado feito pelo 

                                                
269 Ofício 405/38 da FRGD aos presidentes do Esporte Clube Brasil e do Esporte Clube Guarani. 
Porto Alegre, 16/10/1938. APVT. 
270 Extrato dos estatutos do Esporte Clube Guarani das Minas de Arroio dos Ratos. Arroio dos Ratos, 
15/02/1950. APVT. 
271 Correspondência encaminhada pelo Esporte Clube Guarani a Carlos Machado de Freitas 
(presidente da Liga Esportiva Jeronimense). Arroio dos Ratos, 14/02/1952. 
272 Convite encaminhado pelo Esporte Clube Guarani a Sinval Círio. Arroio dos Ratos, 14/04/1953. 
APVT. 
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clube em função da mudança de sua diretoria.273 Também cabe ressaltar a 

organização, por parte dos funcionários do Cadem, de eventos para arrecadação de 

fundos em favor do Esporte Clube Guarani durante o processo de retomada das 

atividades.  

Nesse período, as atividades desportivas em comemoração ao 1º de maio 

ocorriam com mais frequência, sendo organizadas pelos clubes locais de futebol.274 

Além disso, havia a participação do clube em eventos promovidos durante as 

festividades da semana da pátria, que foram organizados pela Liga de Defesa 

Nacional (LDN).275 A presidência da LDN,276 nesse momento, estava sob o comando 

do major Darcy Vignoli, que inclusive foi chefe de polícia nas minas e, 

posteriormente, membro do Conselho Regional de Desportos (CRD).277 Esta ligação 

do clube com as forças da ordem foi verificada com mais precisão através destes 

convites feitos pelo Esporte Clube Guarani. De fato, os grupos conservadores e 

nacionalistas, tal como acontece com a presença do Círculo Operário Católico em 

Butiá, sempre procuraram se fazer presente em diversos meios da comunidade 

operária local. 

Na sua nova fase, inaugurada em 1950, o Esporte Clube Guarani também 

informou aos principais veículos de comunicação voltados à mídia esportiva gaúcha 

sobre o retorno do “veterano Esporte Clube Guarani”. Assim, foram comunicados 

sobre a nova fase o Diário de Notícias, a Folha da Tarde e a emissora Gaúcha.278  

Sob o comando do cabo Adolfo Silva,279 a equipe do Esporte Clube Guarani 

de 1952 ainda era formada por operários-jogadores nas minas.280 Porém, a equipe 

sofreu um primeiro desfalque ao ser cancelada a ficha de inscrição do jogador 

                                                
273 Correspondência de Elias do Amaral Souza a Julio Tricot (presidente do Esporte Clube Guarani. 
Rio de Janeiro, 06/04/1954. 
274 Correspondência encaminhada à diretoria do Esporte Clube Guarani sob o título de: “Salve o 1º de 
Maio de 1951”. APVT. 
275 Correspondência da Liga de Defesa Nacional ao Esporte Clube Guarani. Porto Alegre, 09/10/1950. 
APVT. 
276 Fundada em 07/09/1916, por um grupo de juristas, médicos, escritores, militares e empresários, 
entre eles estava Olavo Bilac, a LDN criada num contexto de repercussões da Primeira Guerra 
Mundial, possuía teor nacionalista e voltado à militarização dos corpos. Também defendia o apoio 
brasileiro aos Aliados e a ideia do “cidadão-soldado” (ENGEL, 2012, p. 3). 
277 Circular 60/20 da FRGF. Porto Alegre, 28/12/1960. APVT. 
278 As comunicações foram encaminhadas em 21/03/1950. A nova diretoria era formada por: Edwaldo 
Motta (presidente de honra), João Lira Fernandes (presidente efetivo), João Costa Leite (1º 
secretário), Nelson Bica da Silva (2º secretário), Feleciano Prates (1º tesoureiro) e Hugo Pfingstag (2º 
tesoureiro).  Acervo pessoal Vili Tissot (APVT). 
279 Cabo Adolfo Silva era militar do destacamento da Brigada Militar em Butiá.  
280 Correspondência do Esporte Clube Guarani ao Diretor de Inscrição da Liga. Arroio dos Ratos, 
21/03/1952. APVT. 
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Francisco Duarte, conhecido como Pade, devido a ele ter realizado inscrição no 

Grêmio Esportivo Estrela.281 Caso semelhante ocorreu também com o jogador 

Juarez Braga, que havia sido suspenso pelo Esporte Clube Guarani por ter 

disputado partida pelo Grêmio Esportivo Estrela.282  

As dificuldades na manutenção das atividades esportivas e da sua sede, 

obrigaram o clube à cobrança de aluguel da sua copa.283 O relatório de despesas de 

1952 apresentava, entre os gastos, a organização de uma partida, com destaque ao 

pagamento de jogadores.  

Com a dissolução da fusão dos clubes das minas de Arroio dos Ratos, que 

convergiu com o período em que ocorreu o processo de desmantelamento do 

complexo carbonífero local e a transferência das atividades mineradoras para a 

localidade de Charqueadas,284 houve reflexos nas atividades desportivas locais.  

Entretanto, mesmo diante das dificuldades de manutenção dos clubes, 

importa ressaltar a rivalidade nos campos de futebol como legado dos períodos 

anteriores, especialmente da década de 1930, em que os clubes se destacaram pela 

atuação de suas equipes formadas principalmente por operários do complexo 

carbonífero local.  

 

3.3.3  Departamento Sportivo das Minas: a fusão de clubes rivais 

 

Em 16 de maio de 1938, o Esporte Clube Guarani, por meio de sua 

secretaria, solicitava a seus associados que se fizessem presentes em assembleia 

geral do clube que tinha como ordem do dia: “[...] a leitura e julgamento dos 

estatutos e da ata da fusão do Sport Club Guarany e Sociedade Sportiva das Minas 

de São Jerônimo”.285 O documento não citava o nome do clube rival, o Esporte 

Clube Brasil, que também foi incorporado através da fusão. Por um lado, chama a 

atenção o fato de que, em tentativa anterior do clube de realizar a assembleia, não 

                                                
281 Correspondência do Esporte Clube Guarani ao Grêmio Esportivo Estrela. Arroio dos Ratos, 
05/03/1952. APVT. 
282 Correspondência do Grêmio Esportivo Estrela para o Esporte Clube Guarani. Arroio dos Ratos, 
15/05/1953. APVT. 
283 Correspondência de Waldemar Rodrigues para Carlos Peralta. Arroio dos Ratos, 20/05/1952. 
APVT. 
284 Nesta localidade, foi inaugurado, em 1953, o Poço Otávio Reis, para onde muitos operários da 
antiga mina de Arroio dos Ratos foram transferidos. 
285 Aviso expedido pelo secretário-geral do Esporte Clube Guarani, Álvaro Domingues para sessão de 
assembleia geral extraordinária que seria realizada em 24/04/1938. Arroio dos Ratos, 20/04/1938. 
APVT. 
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houve número suficiente de sócios para deliberar sobre a situação, o que parecia 

manifestar descontentamento dos associados acerca da situação. Por outro lado, 

esta situação que parecia remeter a um caráter compulsório fez com que o 

presidente do Esporte Clube Guarani convocasse uma nova assembleia “[...] com 

qualquer número de sócios”, a fim de deliberar sobre a questão.286 Logo após essa 

convocação, o pedido de exoneração do vice-presidente do Esporte Clube Guarani, 

um dia após a convocação da assembleia geral, colabora com as hipóteses acerca 

do descontentamento de parte dos associados do Esporte Clube Guarani com o 

processo de fusão287 e de que a intervenção do Consórcio Minerador no andamento 

dos clubes não aconteceu de maneira tranquila. 

No mês anterior à convocação da assembleia, a tesouraria do Esporte Clube 

Guarani pediu aos credores do clube que entrassem em contato com a entidade no 

prazo de três dias a fim de liquidar as contas em função do processo de fusão do 

clube à Sociedade Sportiva das Minas.288 

Sobre a Sociedade Sportiva Minas de São Jerônimo, em documento 

encaminhado ao Esporte Clube Brasil em 1936, foi identificado que este clube foi 

fundado em 30 de janeiro do mesmo ano e tinha como presidente naquele período 

Werner Reck. Na oportunidade, a diretoria da Sociedade solicitava ao Esporte Clube 

Brasil o empréstimo do seu campo para realizarem dois treinos pela manhã, em 

domingos alternados, até a conclusão do seu gramado.289 Não há mais informações 

no documento sobre a localização de sua sede e de outros nomes ligados à sua 

diretoria naquele momento.  

Na biografia de Roberto Cardoso apresentada por Hoff (1992), foi destacado 

o seu apreço pelas atividades esportivas. Segundo a autora, Cardoso afirmou ter 

jogado no Clube de Regatas Flamengo e guardava consigo um fardamento do clube. 

Esta aproximação com o esporte parece ter feito com que Cardoso também tivesse 

a ideia de estender os modos de dominação, de caráter personalista e higienista, por 

meio da inserção dos clubes de futebol no rol de áreas contempladas pela 

assistência social do Cadem.  

                                                
286 Aviso expedido pelo secretário-geral do Esporte Clube Guarani, Álvaro Domingues. Arroio dos 
Ratos, 16/05/1938. APVT. 
287 Documento encaminhado pela diretoria do Esporte Clube Guarani ao vice-presidente da entidade. 
Arroio dos Ratos, 18/05/1938. APVT. 
288 Edital do Esporte Clube Guarani expedido por Fernando Camboim, tesoureiro geral do clube. 
Arroio dos Ratos, 13/04/1938. APVT. 
289 Ofício nº 18 da Sociedade Sportiva das Minas encaminhado ao Esporte Clube Brasil. Arroio dos 
Ratos, 18/08/1936. APVT. 
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Além da propaganda que renderia às companhias mineradoras, a criação de 

uma equipe do próprio Consórcio também se atrelava à imagem de Cardoso, que, 

por sua vez, era citado nos jornais como o benfeitor destas obras. A Figura 22 traz a 

imagem de uma partida de 1944 em São Jerônimo do Departamento Sportivo das 

Minas. 

 

Figura 22 – Partida entre S.A. Grêmio Desportivo Rio-Grandense (São Jerônimo) e 
Departamento Sportivo das Minas (1944). Ao centro, Roberto Cardoso 

 

 
 
Fonte: Veit (1992, p. 60). 

 

O estatuto do Departamento Sportivo das Minas290 apresenta poucos detalhes 

sobre a fusão ocorrida em dezembro de 1938 entre Esporte Clube Guarani, Esporte 

Clube Brasil e Sociedade Sportiva Minas de São Jerônimo. Segundo a fonte, a fusão 

tinha como objetivo central representar as companhias administradas pelo Cadem 

nas competições desportivas do Estado. Entre os seus objetivos, também estava o 

desenvolvimento de outras modalidades esportivas, como atletismo, basquete, vôlei, 

tênis, bolão, etc. Embora houvesse pretensões para desenvolver outras 

modalidades, o futebol, até mesmo pela popularidade alcançada nas minas, acabou 

sendo o alvo dos maiores investimentos do Cadem. 

A memória local aponta para a fusão como uma estratégia do Cadem para 

acabar com as brigas entre os clubes, embora se entenda que este processo não 

                                                
290 Cópia dos estatutos do Departamento Sportivo das Minas, aprovados em sessão de diretoria em 
10/07/1939. AFGF. 
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aconteceu com tranquilidade, haja vista o retorno das equipes de maneira 

independente na década de 1950, mas ainda mantendo a rivalidade. Outro fator que 

sugere o descontentamento das equipes quanto a esse processo é que o Esporte 

Clube Guarani vinha de uma hegemonia em campeonatos regionais e, 

especialmente, citadinos, o que foi interrompido justamente em 1938, quando o 

Esporte Clube Brasil foi campeão citadino daquele ano. Desse modo, a fusão 

interrompeu a possibilidade de revanche da equipe rival.  

O estatuto seguia indicando as “classes” de sócios do Departamento: 

honorários, beneméritos, remidos, benfeitores, contribuintes, atleta e laureado.291 

Conforme o artigo 7º, o sócio honorário seria um título conferido pela assembleia 

geral do clube ou por meio de proposta ou intermédio da diretoria “[...] com atenção 

a relevantes serviços prestados ao clube independente de questões de 

nacionalidade”. Atenta-se para o possível indício de que estrangeiros que 

participavam dos clubes, outrora independentes, provavelmente espanhóis que 

participavam do Esporte Clube Guarani, poderiam obter esse título. A aproximação 

do Departamento com a equipe do Esporte Guarani é evidente, inclusive a sede do 

novo clube continuaria sendo o campo do Umbú.  

As assembleias gerais do Departamento Sportivo das Minas seriam 

convocadas por meio de avisos colocados em lugares de maior movimento: Poço 1, 

Poço 5, armazéns, cinema, etc. O pavilhão tinha as cores preto e branco, sendo o 

distintivo, um círculo com o fundo branco tendo as letras SJ (de São Jerônimo) 

entrelaçadas e de cor encarnada (Figura 23).   

Sobre as atuações do Departamento Sportivo das Minas, o jornal Correio do 

Povo divulgou, no ano de 1940, o convite feito pelo clube ao F.C. Porto Alegre, que 

se deslocou até as minas em 20 de novembro de 1940292 para a realização de uma 

partida. Entretanto, o F.C. Porto Alegre foi surpreendido com agressões, as quais 

foram denunciadas também por meio do jornal Correio do Povo alguns dias após a 

partida ter sido realizada.  

 

 

 

                                                
291 “O sócio laureado figuraria na galeria de honra da sociedade através de uma foto artística”. 
292 CORREIO DO POVO. “O veterano F.C. Porto Alegre irá amanhã a S.J.: convite do D.S. das 
Minas”. Porto Alegre, 19/11/1940. 
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Figura 23 – Equipe do Departamento Sportivo das Minas (década de 1940) 

 

 
 
Fonte: Acervo pessoal Tadeu K. Ávila (APTKA). 

 

Segundo Álvaro Bittencourt Ferreira, jogador do F.C. Porto Alegre, o juiz não 

compareceu durante a partida. Assim, a arbitragem ficou a cargo “[...] de dois 

elementos exclusivamente locais”. Após brigas e agressões, houve 20 minutos de 

intervalo na tentativa de acalmar os ânimos, o que não deu resultados. Bittencourt 

ainda alegou que o técnico local “[...] tomava parte também na partida, para justificar 

a agressão feita pelos seus jogadores, declarou que quando um briga, brigam 

todos!”. Estes episódios de brigas e agressões foram apresentados por Bittencourt 

como recorrentes, tanto que o jogador, ao final da notícia, declarou: “[...] aliás todas 

as missões se queixam do mesmo mal, e depois da primeira excursão não pensam 

em outra, mesmo saindo triunfantes e muito menos no caso contrário”.293 

Outra participação do Departamento recebeu destaque no jornal Correio do 

Povo dos dias 4 e 5 de novembro de 1945. Dessa vez, sem relatos de brigas e 

agressões (Figura 24).  

 

 

 

                                                
293 CORREIO DO POVO. “O team do F.C. Porto Alegre foi agredido em São Jerônimo: ‘Quando briga 
um, brigam todos’”. Porto Alegre, 26/11/1940. 
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Figura 24 – Matéria do jornal Correio do Povo de 04/11/1945 sob o título “Brilha o 
CADEM, campeão de São Jerônimo” 

 

 
 
Fonte: Acervo do Museu Hipólito José da Costa. 

 

A primeira matéria informava ao leitor sobre a participação da equipe do 

Cadem no campeonato de amadores do Estado e anunciava a partida que iriam 

disputar contra o Cruzeiro de Porto Alegre. Na oportunidade, a matéria ainda 

apresentava o estádio do Departamento (a praça de esportes do Esporte Clube 

Guarani) e fazia uma larga propaganda do Consórcio Minerador e dos “[...] 

campeões das Minas, aqueles que suam as camisetas para mostrar a força do 

carvão de pedra nacional”. Entre os jogadores escalados para o embate, estavam: 

Adão Perpétuo, José Ortiz, Carlos Kretiska, Afonso Espinosa, Mario Leão, Orlando 

Vessely, Rui Tavares, Oronte Petineli Filho, Timoteo B. Lima, Afonso Peres e 

Antonio Berg. O técnico da equipe era Jaime Keenan. 

No dia seguinte, 5 de novembro de 1945, a matéria do jornal Correio do Povo 

anunciava o desfecho da partida do dia anterior entre o Departamento Sportivo das 

Minas (time do Cadem) e o Cruzeiro, a qual resultou no placar de 7 x 4 para a 

equipe da capital. Assim destacava a matéria: 
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Embora se esperasse fácil vitória para os cruzeiristas, estes tiveram um 1º 
tempo defeituoso em que suas linhas não se entendiam, enquanto os 
rapazes das Minas atiravam-se à luta, conseguindo abrir a contagem, 
quando decorriam 40 minutos, por intermédio de Timoteo. 

 

Embora tenham recebido destaque as partidas realizadas entre as equipes de 

futebol operário das minas com equipes da capital, não há sinalização para 

tentativas de inserção dos clubes no futebol profissional, quando do seu advento no 

Rio Grande do Sul. O que posteriormente se verificará são iniciativas individuais de 

inserção dos jogadores das minas em clubes profissionais. 

O Departamento Sportivo das Minas também foi alvo de elogios em suas 

atuações regionais.294 Em 1944, na disputa pela Taça Dr. Guilherme Guinle,295 a 

equipe venceu o time do Butiá Futebol Clube com um placar de 1 x 0 numa partida 

marcada por contratempos curiosos, pagamento de prêmio a jogadores e 

intervenção personalista de Roberto Cardoso.  

A partida iniciou após o horário marcado, pois o goleiro do Departamento 

havia desaparecido e não poderia ser substituído “[...] por elemento estranho, 

segundo as determinações do Dr. Roberto”. Antonio Segura foi o juiz da partida, 

tendo em vista que os organizadores não conseguiram um juiz de Porto Alegre. Os 

destaques da partida foram os jogadores Enobar296 e Muro. 

Foi enfatizado em documento que, nesta partida, deveriam participar apenas 

os jogadores que disputaram as duas partidas anteriores do campeonato. Assim 

afirmou o engenheiro Stoltemberg: “[...] os quadros disputantes de acordo com os 

desejos do Diretor, eram constituídos somente por elementos que jogaram as duas 

partidas anteriores em disputa da Taça”. Sobre essa informação, consta que os 

jogadores do Butiá Futebol Clube que disputaram a segunda partida receberam 

prêmio em dinheiro “[...] pela boa disciplina que mantiveram durante o prélio”.297  

No cabeçalho dos documentos referentes à disputa da Taça Dr. Guilherme 

Guinle, constava o carimbo “Esforço de guerra: seja assíduo no trabalho”. O 

aumento das horas de trabalho durante o esforço de guerra, como citado no capítulo 

                                                
294 Correspondência encaminhada por Mauré Stoltemberg a Genésio Costa Marques. 13/12/1944. 
Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Clubes de futebol e sociedades. AHM. 
295 Guilherme Guinle (1882-1960): Empresário carioca. Foi acionista da Companhia Estrada de Ferro 
e Minas de São Jerônimo e presidente da Companhia Docas de Santos. 
296 Goleiro que posteriormente viria a se tornar presidente da Liga Butiaense de Futebol. 
297 Memorando nº 364/44 encaminhado por Mauré Stoltemberg a José Peres Rodrigues (presidente 
do Butiá F.C.). Butiá, 22/11/1944. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Clubes de 
futebol e sociedades. AHM. 
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anterior, pode levar à compreensão de que o desenvolvimento do futebol na região 

das minas, e especialmente a criação do Departamento Sportivo das Minas, para 

além de uma válvula de escape às tensões do trabalho, podem ter se convertido 

numa tentativa dos patrões de aplicarem seu ideário higienista aos operários por 

meio do esporte. Entretanto, como foi observado, essa tentativa não se deu de 

maneira tranquila entre o operariado, que compunha massivamente os clubes de 

futebol. 

A questão que se levanta é que, com base na criação dos clubes de futebol 

operário nas minas, pode-se observar aspectos das relações intraclasse, como 

formadoras da classe, a partir das rivalidades entre clubes. Nesse sentido, Blecking 

(2015) chama a atenção para o fato de que o esporte nem sempre aponta para a 

integração, como é o caso destacado pelo autor dos jogadores poloneses na região 

de Ruhr na Alemanha. Assim o autor se manifestou a respeito dos clubes formados 

por poloneses: 

 
Based on an avant-garde elite consciousness, the clubs helped to build 
Polish organizational structures that offered migrants opportunities to act on 
their own initiative and to consolidate their new identity. Polish sports clubs 
were thus rather part of social diversity within a segmented society than a 

sign of any kind of melting pot. (BLECKING, 2015, p. 284).298  

 

Apesar de o autor apontar para a discussão da integração a partir da questão 

identitária, busca-se aqui discutir de que forma os clubes na região estudada 

contribuíram ou não para uma integração em termos de classe.  

A discussão em torno do conceito de classe, tendo em vista não somente os 

clubes de futebol operário das minas, mas também os demais espaços de lazer e 

sociabilidade, nos auxilia na compreensão de como podemos observar as 

experiências de resistência às estratégias de dominação como elemento relevante 

no processo de construção da classe a partir de uma realidade não diretamente 

relacionada aos espaços de produção. 

 

 

 

                                                
298 “Com base em uma consciência de elite de vanguarda, os clubes ajudaram a construir estruturas 
organizacionais polonesas que ofereciam aos migrantes oportunidades de agir por sua própria 
iniciativa e consolidar sua nova identidade. Os clubes esportivos poloneses eram, portanto, mais 
parte da diversidade social dentro de uma sociedade segmentada do que um sinal de qualquer tipo 
de caldeirão”. (BLECKING, 2015, p. 284, tradução livre). 
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4  FUTEBOL OPERÁRIO, SOLIDARIEDADE DE CLASSE E RIVALIDADES 
ENTRE OS MINEIROS DE CARVÃO 

 

“Eu vou ver se tiro ele fora do jogo". 

(Adão Lopes Salati, 2018).299 

 

A frase que abre este capítulo foi extraída da entrevista realizada com o ex-

jogador do Esporte Clube Brasil Adão Lopes Salati. Filho de operário das minas, 

considerado “ferrenho” torcedor do clube, assim como seu pai cultiva grande apreço 

pelo futebol e forte identificação com o clube alvinegro. Em sua entrevista, relatou 

com emoção partidas consideradas inesquecíveis das quais participou enquanto 

jogador. Entre elas, estava uma partida entre o Esporte Clube Brasil de Arroio dos 

Ratos e o Brasil Futebol Clube de Butiá. Nesta, segundo Salati, houve uma “dividida” 

entre o centroavante Cobrinha, do Brasil (Butiá), e o goleiro Telmo, do Brasil (Arroio 

dos Ratos), que, ainda conforme o entrevistado, deixou Telmo praticamente 

“mortinho no chão”. O entrevistado continuou: 

 

Eu cheguei perto do Cobrinha e pensei: Eu vou ver se tiro ele fora do jogo. 
O juiz não vai ver. Eu dei um chute no tornozelo dele e ele deu um grito. Ele 
disse pro senhor juiz: “Olha o que ele fez aqui comigo!”. Se referiu a mim: 
“Ô guri, se eu não te pegar dentro do campo na saída eu vou te pegar!”. Eu 
disse: “E agora meu Deus?” Eu tinha diferença com ele de dez anos mais 
ou menos, por aí. Imagina, 18 para 28 e ele com uma bagagem no futebol? 

 

As memórias em relação a esse episódio ilustram uma pretensa união e 

solidariedade existente entre os jogadores de um mesmo clube quando a questão 

envolvia a desforra sobre algum assunto envolvendo violência em campo. Porém, 

este fato ocorrido no final da década de 1950 aponta para a reflexão acerca de outro 

aspecto do futebol operário e amador nas minas de São Jerônimo: a existência de 

rivalidades e conflitos para além, apenas, da “paixão” pelos clubes e da identificação 

com eles, ou seja, rivalidades como indícios do que se pode chamar de uma 

solidariedade descontinuada entre os mineiros de carvão, existente tanto no lócus 

de trabalho quanto nos espaços de lazer e sociabilidade. 

Tratando esta tese de equipes formadas majoritariamente por operários das 

minas de carvão num período que abrange a considerada era áurea da mineração 

carvoeira, questiona-se: de que forma o processo de tomada de consciência (“classe 

para si”) a partir do exemplo dos mineiros de carvão do Baixo Jacuí, categoria 

                                                
299 Entrevista cedida à autora em 05 de junho de 2018. Acervo pessoal da autora. 
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historicamente heterogênea, também pode ser pensado a partir dos espaços de 

lazer e sociabilidade tais como são os clubes futebol? Até que ponto as violências 

em campo retratam questões voltadas à “paixão” pelo futebol e aos conflitos 

existentes no interior da classe?  

Neste capítulo, o objetivo central é discutir os aspectos relativos aos conflitos 

no interior da classe como parte da construção desta. Primeiramente, serão 

apresentados os conflitos relacionados ao ambiente de trabalho das minas, 

impulsionados pelo capital. Após, mediante a análise de um processo-crime 

envolvendo dois operários das minas durante uma partida de futebol em 1938, serão 

observadas as maneiras como se configuram os conflitos também por meio dos 

clubes de futebol operário e amador, tendo como exemplo os clubes do até então 

distrito de Arroio dos Ratos.  

No caso dos aspectos referentes aos conflitos entre patrões e operários das 

minas de carvão, seja por meio das greves, da Justiça Comum, da Justiça do 

Trabalho, entre outras formas de lutas, estes são discutidos em pesquisas anteriores 

e que apresentam a relevância desta categoria conhecida internacionalmente pelos 

seus embates contra o capital e pela solidariedade de classe. Quanto a esta última 

característica, cabe destacar que os conflitos observados no interior da categoria 

mineira do Baixo Jacuí apresentam um contraponto à solidariedade. 

Partindo das reclamações levantadas no fundo documental Consórcio 

Administrador de Empresas de Mineração (Cadem), no Arquivo Histórico da 

Mineração (AHM), constatou-se um elevado número de agressões físicas e verbais 

entre os operários, com maior ênfase em relação aos capatazes das minas. O fim 

dos anos 1930 e o início da década de 1940 são marcados por várias destas 

reclamações, principalmente durante o período do esforço de guerra. Observou-se, 

no entanto, que o capital foi propulsor dessas relações conflituosas. 

Nos clubes de futebol, as rivalidades também se intensificaram. Estas 

inclusive foram utilizadas como justificativas para o Consórcio proceder à fusão dos 

rivais Esporte Clube Brasil e Esporte Clube Guarani no ano de 1938. Assim, os 

clubes de futebol operário serão abordados como a expressão institucional das 

relações existentes nas minas de São Jerônimo baseadas nos conflitos intra e 

extraclasse. 

Neste capítulo, ainda se apresenta a validade analítica do conceito de classe 

centrando a discussão no processo de formação da “classe para si”, a partir dos 
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conflitos inerentes à heterogeneidade da categoria mineira. Entende-se a classe em 

si partindo da situação imediata, da necessidade material dos sujeitos, enquanto a 

“classe para si” resulta da tomada de consciência e da organização da luta coletiva 

do sujeito da exploração (KONRAD, 2016). 

Apesar de a categoria mineira ser heterogênea, e, muitas das vezes, este 

aspecto ser aproveitado pela classe dominante, não pode ser invalidado o conceito 

de “classe para si”. Posteriormente (seção cinco), passa-se a observar a “classe 

para si” a partir das experiências de resistência dos operários das minas de carvão 

do Baixo Jacuí, tanto no “coração” da produção quanto por meio dos clubes de 

futebol e demais espaços de lazer e sociabilidade, fazendo assim valer seus direitos, 

inclusive ao lazer.  

Por mais decantada internacionalmente que seja a solidariedade de classe 

entre os mineiros de carvão, observou-se, a partir dos estudos das fontes 

consultadas, que há momentos em que esta era ativada, enquanto, em outros, 

parece não ser manifestada, resultando em episódios de violência entre os 

operários. Tendo em vista duas categorias importantes para o pensar histórico (o 

espaço e o tempo), questiona-se os motivos que levam a esta movimentação da 

classe, numa solidariedade descontinuada, inclusive no interior dos espaços de lazer 

e sociabilidade. 

Aqui há de se pensar a solidariedade descontinuada a partir das relações de 

produção que se estabelecem entre os sujeitos e a partir das experiências de classe 

que se configuram dentro de conjunturas econômicas e sociais no capitalismo. 

Estas, por sua vez, encaminham os sujeitos a este tipo de movimentação da classe, 

em que se observam momentos de uma solidariedade de classe mais estabelecida 

e, em outros momentos, mais fragilizada, mas de forma alguma inexistente. 

Dentro da conjuntura analisada, que envolve o esforço de guerra, a fusão 

entre o Esporte Clube Brasil e o Esporte Clube Guarani para formar uma equipe 

representativa do Cadem, mesmo tendo objeções por parte dos clubes envolvidos, 

foi uma forma que os mineiros encontraram para manter viva a prática do futebol na 

localidade de Arroio dos Ratos. Aqui, destaca-se um aspecto da solidariedade de 

classe, muitas das vezes também perceptível no interior da classe quando 

relacionada às lutas contra o capital. 

Quanto ao período do esforço de guerra, a tese de Xavier (2020) discutiu os 

reflexos da Segunda Guerra Mundial na vida dos trabalhadores rio-grandenses, 
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abordando a carestia de vida, a escassez de gêneros de primeira necessidade e as 

mudanças nas relações de trabalho. A discussão proposta pela autora (2020) 

também ressalta as estratégias utilizadas pelos trabalhadores diante da mobilização 

e das restrições vivenciadas a partir de 1939. 

Cabe destacar novamente a importância da obra de Edward Palmer 

Thompson para pensar a história a partir de baixo, ou seja, a história de 

trabalhadores e trabalhadoras e seus relevantes papéis enquanto agentes na 

construção do processo histórico. É preciso, assim entender a importância da “[...] 

incorporação de movimentos e formas de expressão populares como parte ativa do 

processo histórico” (THOMPSON, 2012, p. 30). Quando se fala em futebol, mais 

especificamente na construção de clubes de futebol operário, é possível 

compreender esta forma de expressão como relevante para a análise da construção 

da classe. Como Thompson (2012, p. 207) apontou em seu texto “Modos de 

dominação e revoluções na Inglaterra”, “é preciso levar a sério a autonomia dos 

acontecimentos políticos ou culturais que são, todavia, em última análise, 

condicionados pelos acontecimentos econômicos”. Segue o autor afirmando que 

“uma história ou sociologia que reduza incessantemente os fatos da superestrutura a 

sua base é falsa ou banal” (THOMPSON, 2012, p. 207). 

Importa atentar também para a importância da análise acerca das 

heterogeneidades quando se pensa a classe, pois esta não é um conceito fechado 

hermeticamente, que possui as mesmas características em todos os lugares e nos 

diversos períodos, isto é, a classe não é imutável, como bem aponta Thompson 

(2012). Sendo assim, “[...] reduzir a classe a uma identidade é esquecer exatamente 

onde repousa a agência, não na classe, mas nos homens” (THOMPSON, 2012, p. 

171).  

Thompson (2012, p. 79) afirma ainda, em “As peculiaridades dos ingleses”, 

que “toda experiência histórica é obviamente em certo sentido, única”. Portanto, 

consciente do alcance e das limitações deste instrumental analítico, e sem utilizar 

uma perspectiva comparativa, pretende-se observar a realidade em estudo dentro 

de suas próprias peculiaridades a partir do espaço-tempo em que se coloca, 

distante, portanto, da ilha na qual Thompson assentou seus estudos.  

Sobre como utilizar um modelo interpretativo da realidade, o célebre 

historiador nos alerta: “[...] mesmo no momento de empregá-lo, o historiador precisa 

saber encará-lo com um ceticismo radical e manter-se aberto a respostas para 



171 

evidências para as quais não tenha categorias” (THOMPSON, 2012, p. 156). Está aí 

a importância do olhar dialético para o objeto, que permite a elaboração de uma 

categoria que possa ter o alcance interpretativo da realidade.  

Também é preciso pensar sobre o erro do reducionismo de uma análise 

calcada apenas em um modelo, que não percebe as diversas nuances do processo 

histórico. Para tanto, é necessário considerar a autonomia dos eventos políticos ou 

culturais, pois “[...] uma história e uma sociologia a reduzir continuamente uma 

superestrutura a uma base são falsas ou tediosas” (THOMPSON, 2012, p. 160).  

É, portanto, necessário ir além, ou seja, pensar as formas pelas quais os 

operários das minas constroem sua cultura (incluindo suas práticas esportivas e 

lúdicas) e sua resistência por meio desta. Uma determinada conjuntura, como a do 

esforço de guerra, pode até fazer aflorar mais sentidos de uma solidariedade 

descontinuada como resultado de um processo dialético (momentos de união, 

momentos de violência entre os pares), cabendo observar, no entanto, que esta faz 

parte de toda uma construção dentro da comunidade.  

Voltando ao conceito central a ser discutido neste capítulo, é necessário partir 

da afirmação de que: 

 

Classes não existem como categorias abstratas – platônicas –, mas apenas 
à medida que os homens vem a desempenhar papéis determinados por 
objetivos de classe, sentindo-se pertencentes a classes, definindo seus 
interesses tanto entre si mesmos como contra outras classes. 
(THOMPSON, 2012, p. 107). 

 

“Para Thompson, o proletariado não seria um resultado da industrialização, 

como parece no jamais suficientemente estudado ‘Em busca da mais-valia relativa’” 

(SILVA, 2012, p. 61). Silva (2012, p. 64, grifo meu) defende que, para o historiador 

inglês:  

 

O desenvolvimento da grande indústria – isto é, das forças produtivas 
correspondentes ao modo especificamente capitalista de produção – estaria 
vinculado a uma mudança de comportamento dos trabalhadores, que 
reconhecendo-se como uma classe diante dos patrões, passam a 
valorizar objetivos tais como regulamentação da jornada e das 
condições de trabalho e formas de pagamento de acordo com as mais 
variadas qualificações e com a produtividade. 

 

Este processo de “reconhecer-se como classe” também implica pensar acerca 

de dois conceitos importantes para entender o processo de transformação para além 
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das causas puramente econômicas, de modo a apresentar as implicações da 

superestrutura sobre a estrutura. Nesse sentido, tratando da revolução do século 

XVII na Inglaterra, numa crítica a Perry Anderson e a Nairn, Thompson (2012, p. 84) 

questiona: “[...] se a conquista principal da revolução foi destruir os numerosos 

obstáculos institucionais e jurídicos do feudalismo ao desenvolvimento econômico, 

então como é possível afirmar que ela transformou a estrutura, mas não a 

superestrutura da sociedade inglesa?”. 

Pensar a classe é pensar em uma “[...] categoria histórica descritiva de 

pessoas numa relação no decurso do tempo e das maneiras pelas quais se tornam 

conscientes de suas relações [...]” (THOMPSON, 2012, p. 260). Assim, conforme 

Thompson (2012, p. 274), “[...] foi dada excessiva atenção frequentemente de 

maneira anti-histórica, à ‘classe’, e muito pouca, ao contrário, à luta de classes”. 

Quando se refere à famosa passagem do “Manifesto do Partido Comunista” 

acerca da luta de classes,300 Mattos (2019, p. 57) afirma que a suposta “unidade de 

classe” é construída em meio às relações sociais, que, por sua vez, também 

produzem “[...] diferenças intraclasse trabalhadora, quer pela via da complexidade 

da divisão de tarefas posta pela cooperação do trabalho na grande indústria, quer 

por meio de formas ideológicas e mecanismos alienantes que atravessam a 

subjetividade coletiva de classe”. 

Em seu artigo em que aborda as categorias de classe e a consciência de 

classe, Konrad (2016) propõe discutir a polêmica de continuidade/ruptura destas 

categorias a partir das elaborações teóricas de Marx e Thompson.  

Segundo Konrad (2016, p. 13): 

 

[...] não é necessário abandonar a problemática das classes sociais, pois as 
classes e suas lutas continuam a ser essenciais para a formação de 
consciências sociais, pois as organizações da classe, no geral, não tendem 
a formarem-se espontaneamente, mas surgem pelas ações práticas 
individuais e coletivas destas mesmas classes em (luta) na História. 

 

É importante destacar que, neste artigo, o autor, embasado em Barbara 

Weinstein, questiona se conceitos como o de identidade podem ser referenciais em 

                                                
300 “Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestres e companheiros, numa palavra, 
opressores e oprimidos, sempre estiveram e constante oposição uns aos outros, envolvidos numa 
luta ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou sempre ou com uma transformação 
revolucionária de toda a sociedade, ou com o declínio comum das classes em luta” (MARX; ENGELS, 
2004, p. 45). 
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estudos de caráter totalizante. Concorda-se com a proposição de que não se pode 

reduzir a uma consciência de classe, por exemplo, a questões de raça, etnicidade e 

gênero. 

No que tange à heterogeneidade da classe, cabe destacar que: 

 

Tratar da heterogeneidade que atravessa a classe, que pode até mesmo 
alimentar formas de preconceito e opressões, é um desafio inevitável para 
quem sustenta a validade analítica do conceito de classe trabalhadora e 
tanto ou mais para quem aposta na potencialidade transformadora desse 
sujeito histórico. (MATTOS, 2019, p. 58). 

 

Interessa aqui destacar o que Mattos (2019) traz sobre a validade analítica do 

conceito de classe para o entendimento do processo histórico. Partindo de uma 

crítica à virada linguística com sua negação do conceito de classe, o historiador 

apresenta, como exemplo da abordagem sobre o conceito, os autores Patrick Joyce 

e Gareth Stdeman Jones. Como se referir: classe trabalhadora ou classes 

trabalhadoras? Singular ou plural? Este é um desafio ao tratar de uma categoria de 

trabalhadores atravessada por heterogeneidades, outrora estudadas apenas a partir 

de seu lugar na produção, mas que se apresenta heterogênea em outros espaços, 

nos quais também se faz importante pensar a construção da classe, não como um 

conceito estático, mas construído dialeticamente. 

A partir desta perspectiva que abrange a heterogeneidade da classe, 

entende-se que “a classe acontece quando alguns homens, como resultado de 

experiências comuns (herdadas ou partilhadas) sentem e articulam a identidade de 

seus interesses entre si, e contra outros homens cujos interesses diferem (e 

geralmente se opõem) dos seus” (THOMPSON, 2019, p. 10).  

Ao tratar da classe trabalhadora sob a perspectiva da luta de classes, é 

necessário atentar às contradições no interior desta, de maneira a observar, por 

exemplo, como isso acontece em relação ao recorte de raça e gênero. Embora este 

estudo não tenha ousado adentrar em questões mais específicas em relação a 

esses recortes, por não contar até o momento com um arcabouço maior de fontes 

necessárias para uma análise desta alçada, é importante destacar a sua existência, 

para não incorrer em oferecer uma visão romantizada da classe trabalhadora, 

narrativa muito comum entre o próprio círculo de ex-operários das minas, reforçada 

por símbolos e tradições.  
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É importante salientar que, desde os anos 2000, uma proposta de renovação 

vem se destacando nos estudos voltados aos Mundos do Trabalho: trata-se da 

história global do trabalho, disposta a ultrapassar os limites da perspectiva 

eurocêntrica de análise. Nesse sentido, mesmo que a pesquisa considere o 

relevante papel dos estudos de E. P. Thompson para a compreensão do conceito de 

classe, faz-se necessário destacar a crítica de Marcel van der Linden a esta 

compreensão do trabalho clássico do historiador inglês. Conforme van der Linden 

(2009 apud MATTOS, 2019, p. 127), Thompson apresenta um olhar a partir de “[...] 

seu estreito confinamento às fronteiras do Estado Nacional”. Assim, segue em sua 

crítica a Thompson, apontando para o seu nacionalismo metodológico e 

eurocentrismo, afirmando que, em “A formação da classe operária inglesa” o 

historiador não esteve atento a questões tal como a influência do imperialismo no 

processo inglês de formação da classe (VAN DER LINDEN, 2009 apud MATTOS, 

2019). 

Embora a crítica seja válida, em seu texto “Modos de dominação e revoluções 

na Inglaterra”, Thompson (2012) oferece pistas para uma metodologia de longo 

alcance, a partir da qual se possa pensar as diversas formas de dominação 

exercidas pela classe dominante, ao invés de propor um padrão hegemônico de 

dominação desta em todos os lugares e períodos. Embora o autor afirme que o 

modelo de desenvolvimento capitalista apresentado por Marx em “O capital” tenha a 

Revolução Industrial na Grã-Bretanha como modelo, pontua que os aspectos 

políticos do modelo foram influenciados pela experiência francesa. Mesmo não 

saindo do seu “confinamento” de análise dos modelos europeus, é inegável a sua 

contribuição para o desenvolvimento de análises para além destas fronteiras. 

De qualquer forma: 

 

A proposição de Van der Linden, em seu esforço de superação do 
eurocentrismo, levou-o à constatação de que, nas situações históricas 
empiricamente estudadas em diversas partes do globo (e particularmente 
no Sul global), as fronteiras entre diversas formas de exploração do trabalho 
– escravizado ou “livre”, por contratos, autônomo ou assalariado, doméstico 
ou externo, urbano ou rural – se apresentam de forma mais fluida e 
combinada. Por isso defende a necessidade de redefinir a classe 
trabalhadora. Expondo uma conceituação de classe – “de trabalhadores 
subalternos” – que toma a subordinação do trabalho (tanto de escravizados 
quanto de assalariados) à lógica do capital como ponto central. (MATTOS, 
2019, p. 132) 
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Por fim, é necessário pensar para além de uma única classe de 

trabalhadores, como sugeriu Marcel van der Linden (2009 apud MATTOS, 2019, p. 

143), ou seja, “pensar a diversidade no tempo e no espaço das classes subalternas, 

sem perder de vista as especificidades da classe trabalhadora”. Assim como diria 

Thompson (2012, p. 191), é necessário atentar a “novos modos de abraçar velhos 

problemas”, de maneira que possamos alargar a história da classe operária, como 

afirmam Pinheiro e Hall (1985), avançando assim nas diversas discussões que a 

história dos Mundos do Trabalho pode suscitar.  

 

4.1  VIOLÊNCIA NO COTIDIANO DE TRABALHO  

 

Em relação à violência cotidiana nas minas de carvão da época, podemos 

pensar sobre a construção da “classe para si”, tendo em vista os casos de violência 

entre trabalhadores sendo principalmente impulsionados pelo capital numa 

conjuntura específica, tal como foi o período do esforço de guerra. 

Sobre o esforço de guerra, Xavier (2020) salienta, em sua tese, que a 

situação dos trabalhadores antes mesmo da Segunda Guerra Mundial já estava 

marcada pela penúria, o que se verificou nos problemas relacionados à alimentação, 

à habitação, ao vestuário e à higiene. A historiadora segue afirmando que “[...] na 

realidade os problemas estruturais foram agravados com a conjuntura de 

beligerância, não criados por ela, como a ditadura estadonovista tentava fazer a 

população crer” (XAVIER, 2020, p. 74). É nas condições estruturais encontradas 

nesta conjuntura que se encontram os registros de conflitos que resultavam, muitas 

das vezes, em atos de violência no próprio lócus de trabalho. Somam-se a essas 

condições o ritmo frenético de produção, as imposições da classe dominante com 

base na justificativa do esforço de guerra e as companhias mineradoras 

pressionando o Sindicato dos Mineiros, pressões que recaiam diretamente nas 

relações cotidianas entre o operariado.  

A classe não se apresenta como uma entidade metafórica e sem 

contradições. Ela não é um modelo único que pode ser observado em todos os 

períodos e nas diferentes espacialidades. Cabe, no entanto, contribuir para a 

discussão sobre a classe buscando, através deste estudo de caso, compreender 

como, por exemplo, momentos de grande violência entre os operários no espaço de 

produção demonstram o quanto a solidariedade pode se fazer presente dentro de 
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um processo dialético seguindo o movimento da conjuntura, mas, ao mesmo tempo, 

não deixando de existir totalmente, pois, em determinados momentos, converte-se 

numa ferramenta fundamental nos combates contra o capital. 

Antes de abordar as questões que envolvem a violência entre os operários no 

interior das minas de carvão, destaca-se um exemplo de como, em 1934, ou seja, 

alguns anos antes do período do esforço de guerra, havia uma percepção diferente 

entre operários das oficinas em relação aos demais operários das outras frentes de 

trabalho na mineração. Nesse ano, os operários das oficinas em Butiá 

encaminharam um documento301 ao Sindicato dos Mineiros para que a entidade 

solicitasse a Roberto Cardoso alguns “melhoramentos”, como o pagamento das 

horas de trabalho das cinco horas da tarde até as oito horas do dia seguinte e que, 

aos domingos, fosse pago o dia até as 12 horas. Aqui determinadas funções, como 

a dos operários das oficinas (Figura 25),302 parecem ter um discurso que os 

diferencia dos demais trabalhadores das minas, como por exemplo dos operários 

que trabalhavam no subsolo (Figura 26).  

A partir deste documento, inicia-se a discussão acerca do “pensar-se como 

classe”. Em alguns momentos, as funções específicas no trabalho da mineração 

parecem ser tratadas como uma classe separada das demais, observando-se assim 

lutas por interesses particulares de alguns grupos de operários.  

A “classe para si” pode ser pensada a partir de um processo longo, 

atravessado por conjunturas em que é possível verificar, em maior ou menor grau, o 

papel da solidariedade entre os trabalhadores como elemento importante na tomada 

de consciência enquanto classe e, consequentemente, para as lutas travadas contra 

o capital. Por isso, trata-se de um processo de solidariedade descontinuada, o que 

se observa tanto no interior do “coração” da produção, por meio das fontes que 

apontam para as violências, quanto em meio aos espaços que poderiam ser de 

cultivo da solidariedade de classe, tais como os espaços de lazer e sociabilidade, e 

que acabam por tornar-se espaços de rivalidades. São as contradições da classe 

que merecem destaque aqui.  

 

 

                                                
301 Documento encaminhado pelos operários das oficinas de Butiá ao presidente do Sindicato dos 
Mineiros. Butiá, 07/01/1934. Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
302 Estes operários produziam e consertavam ferramentas para o trabalho no subsolo das minas de 
carvão. 
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Figura 25 – Operários nas oficinas da CEFMSJ (Arroio dos Ratos, década de 1940) 

 

 
 
Fonte: Acervo do Museu Estadual do Carvão. 

 
O fundo documental “Sindicatos”, localizado no AHM, apresenta uma vasta 

documentação, com destaque para cartas, telegramas, editais de convocação, 

circulares e relatório de condições de trabalho, que nos permitem acessar questões 

envolvendo a movimentação do operariado através da entidade de classe. Nesse 

fundo, consta uma série de depoimentos-queixa de situações de violência ocorridas 

entre as décadas de 1930 e 1940, com atenção especial ao período em que as 

vagonetas lotadas de carvão mineral saíam das minas em ritmo frenético de São 

Jerônimo durante o esforço de guerra. Esses depoimentos apresentam diversos 

casos de violência envolvendo principalmente capatazes da mineração. Observam-

se agressões verbais e físicas, inclusive casos de homicídio.  
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Figura 26 – Mineiros no trabalho de furação nas galerias das minas de Arroio dos 
Ratos (década de 1940) 

 

 
 
Fonte: Acervo do Museu Estadual do Carvão. 

 

Em 1939, um documento303 encaminhado por Gregório Rippol, segundo 

tesoureiro do Sindicato dos Mineiros, ao engenheiro Castro Lima descreve o fato 

ocorrido na Galeria 28, em que o operário acidentado João Pires Gomes foi retirado 

pelos seus companheiros de serviço e conduzido ao ambulatório da Companhia de 

Seguros sem o devido atestado de acidente, o que foi utilizado como argumento 

para que não fosse atendido. Quando o segundo secretário do Sindicato dos 

Mineiros se dirigiu ao capataz do terno (“Sr. Ercy de tal”) para requisitar o atestado 

para o operário, este “[...] negou-se categoricamente e em termos bastante 

grotescos e não compatível com as suas funções de capataz e alegando que tendo 

                                                
303 Documento encaminhado por Gregório Rippol (segundo tesoureiro do Sindicato dos Mineiros) ao 
engenheiro Castro Lima. Butiá, 31/10/1939. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 
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comunicado por escrito aos seus chefes, seria o suficiente [...]”. Segue trecho do 

documento: 

 

Pelo exposto, solicitamos a V.S. auxiliar-nos neste caso, pois já tendo 
levado ao conhecimento da Sede Central, desejamos socorrer esse nosso 
companheiro que acha-se bastante mal e sem as garantias de que a lei nos 
concede, em vista da atitude insólita de seu capataz de terno, o qual pelo 
seu gesto indelicado com o nosso 2º Secretário, demonstra ser um 
cavalheiro incivil e sem a devida educação e trato que tanto nos devemos 
concentrar.  

 

Em 19 de agosto de 1939, foi a vez de o operário Elisiario Martins prestar seu 

depoimento,304 no qual relatou a agressão sofrida pelo capataz de superfície 

Homero Ramos. O desentendimento ocorreu entre Ramos e o maquinista Oswaldo 

Pereira. Segundo o depoimento de Martins, Oswaldo solicitou a Ramos que 

enviasse mais um operário para concluir um serviço no britador.305 Insistindo na 

solicitação, foi declarado que Ramos disse a Oswaldo que não tivesse tanta pressa, 

já que a todo momento se encontrava dormindo. Ao que Oswaldo, armado com uma 

faca, chamou o capataz de “puxador de saco”. É interessante notar que o depoente 

Elisiario Martins declarou que, ao momento dos ânimos exaltados, virou as costas 

“[...] para não assistir à agressão”. Uma postura de busca por isenção na sua 

posição como testemunha do fato.  

As relações tumultuadas entre operários das frentes de serviço e capatazes 

são alvo de mais depoimentos a partir da década de 1940. Em janeiro de 1940, o 

segundo secretário do Sindicato dos Mineiros, Almiro Santos, solicitou a Herbert de 

Castro Lima a transferência do operário Pedro Bento Gonçalves, tocador de carros, 

do Poço 1 para o Poço 2, devido ao fato de ter sido negado serviço pelos capatazes 

de terno.306  

A colocação de operários em frentes de trabalho consideradas ruins, seja pela 

periculosidade ou mesmo pelo fato de as galerias já estarem exauridas do ponto de 

vista da quantidade de carvão a ser extraído, gerando, assim, poucos ganhos, eram 

algumas das causas frequentes de muitos conflitos. Sobre isso, o operário Pedro 

                                                
304 Depoimento do operário da Companhia Carbonífera Rio-Grandense, Elisiario Martins, chapa 1889, 
sobre o caso Homero Ramos. Butiá, 19/08/1939. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 
305 Maquinário onde as pedras maiores de carvão mineral são particionadas em pedaços menores. 
306 Documento encaminhado por Almiro Santos, segundo secretário do Sindicato dos Mineiros, ao 
engenheiro-chefe Castro Lima. Butiá, 23/01/1940. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 
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dos Santos afirmou307 que, conforme teria sido dito por outro operário, João 

Gonçalves de Souza, para obter galerias boas, deveria pagar presentes ao capataz 

do Poço 2. Mais adiante, declarações afirmavam ser injurioso o depoimento de 

Santos.  

Caso semelhante ocorreu com o pedreiro Aristides Duarte, que questionou o 

capataz-geral, José Pedro Medeiros, sobre o pagamento que os ajudantes iriam 

receber pelo trabalho extraordinário. Ao receber a resposta de Medeiros de que, se 

houvesse extraordinário, a Companhia pagaria, Duarte informou: “[...] nós estamos 

nos preparando para fazer uma greve”. Após isso, foi mandado subir à superfície e 

suspenso do serviço, ao que o pedreiro afirmou que só subiria se o capataz desse 

uma “[...] nota por escrito declarando o motivo por que o fazia subir”.308  

Aristides continuou na galeria à procura de outros operários que pudessem 

testemunhar o que havia acontecido. O operário Angelo Martins Menezes, 

cartucheiro309 da Galeria 20 afirmou, em sua declaração, não compreender o que o 

capataz-geral havia dito a Aristides, mas que o viu dirigir-se para conversar com o 

patrão da galeria, Adolfo Cunha, não sabendo, no entanto, o que conversaram.310 

João Rodrigues da Silva, ajudante de tocador, declarou311 que, no dia 10 de 

junho de 1942, chegou na galeria o capataz-geral Medeiros. Nessa data, o pedreiro 

Duarte perguntou ao capataz se os ajudantes iriam ganhar o extraordinário se 

ficassem depois da hora. A isso, segundo Silva, o capataz respondeu: “[...] se ele 

(Aristides) pedreiro era interessado sobre o que ganhavam os ajudantes por quanto 

no serviço cada um devia cuidar de si”. Ao final da declaração, consta que os 

demais ajudantes e tocadores, sobre os quais Aristides perguntava se iriam ganhar 

o extraordinário, ficaram trabalhando até o final do terno e não o acompanharam 

para servir de testemunha do caso.  

                                                
307 “Acusação que o Sr. Pedro dos Santos, chapa 565, faz contra o Sr. José Neves y Neves, capataz 
geral do Poço 2”. Butiá, 15/05/1940. Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. 
AHM. 
308 Documento encaminhado pelo capataz José Pedro Medeiros ao engenheiro Fernando Lacourt. 
Butiá, 10/03/1942. Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
309 Operário responsável por preparar os explosivos para o executar o desmonte do carvão. 
310 Declaração do operário Angelo Martins Menezes, chapa 547, sobre o caso Aristides Duarte. Butiá, 
11/06/1942. Fundo documental Sindicatos. . Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
311 Declaração do operário João Rodrigues da Silva, chapa 1.227, sobre o caso Aristides Duarte. 
Butiá, 11/06/1942, Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
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Ramão Tavares de Souza, tocador de carros, declarou312 sobre o caso 

desconhecer o motivo pelo qual o capataz-geral fez Aristides subir. Declarou 

também que o pedreiro não subiu imediatamente, conforme o capataz havia 

mandado, tendo permanecido Aristides na Galeria 20 até o final do terno, sem 

trabalhar. Chama a atenção, no entanto, o fato de serem operários que trabalhavam 

em frentes de trabalho diferentes, o que talvez pudesse justificar a solidariedade não 

ter sido acionada naquele momento. 

Aristelino José Rodrigues, tocador de carros, em depoimento313 semelhante 

aos anteriores, ouviu o capataz-geral “mandar que o pedreiro da galeria, Aristides 

Duarte, subisse, tendo este último se negado a fazer exigindo que o capataz 

Medeiros lhe desse, naquele momento, por escrito, o motivo por que o mandava 

subir”.  

O depoimento do operário Vicente Spotti, que auxiliava o pedreiro Aristides a 

desentupir o seu lampião quando chegou o capataz Medeiros, afirmou que este 

ouvira Aristides gritar que “[...] era preciso fazer uma greve na mina para acabar com 

certas exigências”.314  

A declaração de Solidoro Rodrigues Paz, ajudante de tocador, chama a 

atenção, primeiramente, por informar, no campo da assinatura, ser este analfabeto. 

Além de apresentar uma declaração semelhante à dos demais, Solidoro declarou 

que “em época alguma falou ao pedreiro Aristides Duarte sobre o salário, horas de 

excesso de trabalho e hora de entrada e saída de serviço e que tampouco pediu ao 

operário Aristides Duarte que intercedesse junto aos capatazes para que o deixasse 

subir mais cedo do que o capataz de terno lhe ter ordenado”315.  

Percebe-se, principalmente por meio deste último depoimento sobre o caso 

Aristides Duarte, que o pedreiro acabou sozinho em sua empreitada em busca de 

uma solidariedade de classe.316 De qualquer forma, seria errôneo discutir a 

inexistência da classe em função desse tipo de relação. Contudo, é importante 

                                                
312 Declaração de Ramão Tavares de Souza, chapa 705, sobre o caso Aristides Duarte. Butiá, 
11/06/1942, Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM.  
313 Declaração de Aristelino José Rodrigues, chapa 438, sobre o caso Aristides Duarte. Butiá, 
11/06/1942. Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
314 Declaração do operário Vicente Spotti, chapa 837, sobre o caso Aristides Duarte. Butiá, 
11/06/1942. Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
315 Declaração de Solidoro Rodrigues Paz, chapa 1.652, sobre o caso Aristides Duarte. Butiá, 
11/06/1942, Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
316 As declarações de operários foram registradas no mês de junho, mas o fato conforme os 
documentos ocorreu em 10 de março de 1942.  
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destacar que “uma classe não pode existir sem um tipo qualquer de consciência de 

si mesma. De outro modo, não é, ou não é ainda, uma classe” (NEGRO; SILVA, 

2012, p. 279). Isso implica, nesse caso, também observar em quais momentos se 

manifesta ou não a solidariedade de classe e os motivos pelos quais isso acontece. 

Outro episódio se deu em Minas do Butiá, 14 de novembro de 1942.  Foi 

comunicado317 ao segundo secretário do Sindicato dos Mineiros que o operário 

Maximo Tyszchuh foi suspenso por dez dias por haver respondido ao capataz de 

seu terno “[...] que só tirava 7 carros, porque o ordenado era o mesmo para 7 ou 17 

carros”. No mesmo memorando, consta também que o operário Sadi Pires “[...] foi 

mandado se apresentar ao escritório [...]”, pois estava “[...] transferido de Poço por 

ter subido com machado na correia do Poço 2, apesar de ter sido advertido pelo 

fiscal de que não poderia fazê-lo”. Aqui, cabe notar a presença de sobrenomes 

estrangeiros entre os depoimentos referentes a conflitos no interior das minas. 

Embora o episódio pareça não ser resultado de um embate étnico 

propriamente dito, como causa que levou ao fato, observa-se o quanto a 

solidariedade dentro deste processo dialético pode assentar-se também numa 

espécie de alteridade entre nacionais e estrangeiros.  

No fato a ser descrito, dois operários poloneses declararam receber ofensas e 

agressão física de um operário brasileiro quando a este foi negado um cigarro por 

um dos operários poloneses, Ludovico Uczako. Em contrapartida, Antonio (“de tal” – 

não é apontado seu sobrenome) agrediu, com um lampião, o companheiro de 

trabalho de Uczako, Estevão Kesinski, por este ter zombado da situação. Antonio 

perguntou a ele “[...] do que estás rindo, polaco filho da puta, carneiro?”.318 Não há 

assinatura no final da declaração de Uczako, mas está carimbada a digital de seu 

polegar.  

Ainda sobre a presença de sobrenomes estrangeiros entre os conflitos, outra 

situação foi documentada. Em 1943, o tocador de carros Paulo Wosniack solicitava 

ao engenheiro Fernando Lacourt ser transferido do seu posto de trabalho no Poço 2 

                                                
317 Memorando do engenheiro chefe Fernando Lacourt ao Sindicato dos Mineiros sobre a suspensão 
de Maximo Tyszchuh e Sadi Pires. Butiá, 14/11/1942, Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 
318 Declaração de Ludovico Uczako, chapa 1051. Butiá, 14/09/1943, Fundo documental Sindicatos. 
Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
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para o Poço 1, devido ao fato de ter recebido ameaças de agressão da parte do 

capataz Romancini.319  

Em 1943, os ânimos entre os operários mineiros acirraram-se 

consideravelmente. A seguir, alguns exemplos de brigas, discussões e agressões 

físicas ocorridas entre os operários neste período, marcado pelo esforço de guerra. 

Declaração de Raul Silveira, chapa 128, em 18 de maio de 1943:  

 

Aos 17 dias de maio de 1943, no 3º terno, mais ou menos às 2 horas da 
manhã, empurrava seu troley de madeiras (Raul Silveira) quando o tocador 
1137 – José Oliveira Lopes arriava um carro cheio ao seu encontro. Mandou 
segurar o carro e foi atendido. Raul pôs o troley na agulha e o tocador 
passou com o carro cheio. Quando o tocador 1137 voltou com o vazio 
dirigiu-lhe ofensas, [...] na presença do pedreiro da galeria 45 e ajudantes, 
dizendo que endireitava a pau a língua do declarante. O declarante levou a 
madeira para a galeria 67 e voltou, pedindo uma pedra de giz para um 
“tocador moreno” da 45, tendo nessa ocasião o tocador 1137 dito 
novamente que endireitava a pau a língua do declarante, que retrucou, 
sendo ameaçado com lampião, reagiu dando duas machadadas no tocador 
1137, quando o tocador “moreno” pediu que não batesse mais, atendendo-o 

[...].320  

 

Declaração de Atanasio Cardoso, chapa 1305, também em 18 de maio de 

1943:  

 

Aos 17 dias de maio de 1943 estando descendo na galeria 67 no 3º terno, 
mais ou menos às duas horas da manhã, tendo carregado seu troley de 
madeiras, foi chamar os ajudantes para ajudarem a subir o mesmo, 
encontrando o tocador 1137 ferido. Perguntou-lhe o que havia acontecido, 
tendo-lhe declarado ter sido agredido pelo madeireiro 128 – Raul Silveira. O 
tocador 1137 pediu ao declarante que segurasse Raul, pois este queria 

matá-lo. A vítima foi carregada em carro até a boca do Poço [...].321  

 

Declaração de Deodato Rosa, chapa 1179, em 18 de maio de 1943:  

 

Aos 17 dias de maio de 1943, no 3º terno, mais ou menos às duas horas da 
madrugada, estava na entrada de uma das câmaras da galeria 45, na qual é 
tocador, tomando café em companhia do tocador de outra câmara da 
mesma galeria, de nome José Oliveira Lopes, quando o madeireiro Raul 
Silveira passou pela real em direção da galeria 67, voltando em seguida. 
Chegando ao local onde o declarante e seu companheiro tomavam café, 
dirigiu-se ao declarante pedindo um pedaço de giz para marcar madeiras, 
sendo informado que o giz estava dentro da galeria para a esquerda. O 

                                                
319 Declaração de Paulo Wosniack, chapa 3541, tocador de carros. Butiá, 17/07/1943, Fundo 
documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
320 Declaração de Raul Silveira, chapa 128. Butiá, 18/05/1943, Fundo documental Sindicatos. 
Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 

321 Declaração de Atanasio Cardoso, chapa 1305. Butiá, 18/05/1943, Fundo documental Sindicatos. 
Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
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madeireiro entrou para o interior da galeria sem que o declarante desse 
atenção do que o mesmo ia fazer, sendo inesperadamente despertado 
quando o madeireiro Raul desferiu dois golpes de machado no tocador José 
que estava sentado em sua frente, tendo este caído ao solo. Nessa ocasião 
o declarante dirigiu-se a Raul pedindo que deixasse o rapaz, sendo 
atendido. Acorreram ao local diversos operários que trabalhavam nas 
imediações, sendo a vítima transportasse carro para a boca do poço. 
Declara mais, que Raul deu palavra alguma com José, agredindo pelas 

costas [...].322  

 

Declaração de José Oliveira Lopes, chapa 1137, em 18 de maio de 1943:  

 

Aos 17 dias do mês de maio de 1943 estando tocando carros no 3º terno, 
na galeria 45, mais ou menos às 2 horas da madrugada, quando arreava o 
terceiro carro foi impedido pelo troley do madeireiro 128, Raul Silveira que 
estava na linha por onde dava [...] com o carro cheio. Pediu então, para que 
o mesmo retirasse o dito troley dali para que pudesse passar, sendo 
recebido por Raul que dirigiu-lhe palavra de desafio para brigar, não dando, 
o declarante, importância a isso. Desimpedida a linha recomeçou seu 
trabalho tocando mais três carros, indo tomar café na galeria imediata a sua 
companhia do tocador da mesma [...], tendo nessa ocasião desferido dois 
golpes de machado no declarante pelas costas. Foi socorrido por pessoal 
do fundo da galerias próximas e o tocador que estava junto de si, sendo 

trazido para cima [...].323 

 

Em 7 de junho de 1943, ocorreu uma briga com agressão física entre o sota-

capataz Antonio Nunes e o tocador de carros Manoel Joaquim Paz. Nunes, em sua 

declaração, afirmou ter intermediado, pela companhia mineradora, o pagamento de 

dois dias de trabalho a Manoel para que limpasse o caimento que havia ocorrido 

numa das galerias, deixando-a em ordem, ao que o tocador disse que “[...] não 

tocava só por conta da Companhia, ou então lhe dessem outra galeria”.324 Nunes 

disse a Manoel que limpasse a galeria se quisesse trabalhar. Ao sair da frente de 

trabalho, o sota-capataz afirmou ter sido agredido por Manoel, que lhe atingiu com 

uma pá no queixo, ao que o declarante reagiu golpeando o tocador com um lampião 

na cabeça.  

Observa-se, neste caso, uma espécie de “terceirização” dos serviços do 

tocador: ou “tocava” pela Companhia ou pelo próprio sota-capataz que deveria lhe 

pagar diretamente o valor pelos serviços. Segundo a declaração de Manoel Joaquim 

Paz, este se dirigiu a Antonio Nunes para “[...] acertar condições do ordenado”. 

                                                
322 Declaração de Deodato Rosa, chapa 1179. Butiá, 18/05/1943, Fundo documental Sindicatos. 
Tipologia Cartas/Telegrama. AHM. 
323 Declaração de José Oliveira Lopes, chapa 1137. Butiá, 18/05/1943, Fundo documental Sindicatos. 
Tipologia Cartas/Telegrama. AHM. 
324 Declaração de Manoel Joaquim Paz, chapa 2747. Butiá, 07/06/1943, Fundo documental Sindicatos. 
Tipologia Cartas/Telegrama. AHM. 
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Segundo o sota-capataz, o tocador ganharia “[...] o quanto fizesse, a quatro 

cruzeiros a tonelada”.325 Manoel propôs ir “tocar” em outra galeria, o que não foi 

consentido por Nunes.  

“10 de julho de 1943, mais ou menos às 10 horas”.326 Assim iniciou a 

declaração do operário Ernani Costa, apontador do Poço 2 nas minas de Butiá. Em 

seu depoimento, Ernani relatou o desentendimento entre o operário Benjamin e o 

fiscal do ar comprimido, Jorge Lagori, que ocorreu em função de um lápis que 

Benjamin se negou emprestar a Lagori. Foi declarado por Ernani que Jorge teria 

respondido a Benjamin o seguinte: “Você é um imbecil, uma besta, pensa que é 

alguma coisa”. Voltando ao escritório do poço, Lagori trouxe o pedaço de lápis e fez 

uma provocação a Benjamin na presença do engenheiro Mauré, que acabou o 

suspendendo. O documento não esclarece qual a função de Benjamin, porém 

permite notar que parece ter um posto de capataz, haja vista como é denominado no 

documento: “Sr. Benjamin” (Figura 27).  

 

Figura 27 – Modelo de memorando de suspensão (1943) 

 

 
 
Fonte: Arquivo Histórico da Mineração. 

                                                
325 Declaração de Antonio Nunes, chapa 3255. Butiá, 07/06/1943, Fundo documental Sindicatos. 
Tipologia Cartas/Telegrama. AHM. 
326 Declaração de Ernani Costa, chapa 371. Butiá, 12/07/1943, Fundo documental Sindicatos. 
Tipologia Cartas/Telegrama. AHM. 
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Depoimento-queixa de Manoel Carlos Araújo, operário da Companhia 

Carbonífera Minas do Butiá:327  

 

[...] declarou o seguinte: que, no dia 3 do corrente, quando se encontrava 
trabalhando na ponta da pedra no poço nº 2, foi mandado pelo seu capataz 
Lino Rocha a empurrar numa forte rampa ascendente, uma vagoneta de 
pedra, quando ocupa 3 pessoas; que o requerente, alegou que o não podia 
fazer em virtude de sua força ser insuficiente; que o dito capataz os mandou 
que fosse embora; que, anteriormente, isto é, em 30 de junho, foi suspenso 
por 5 dias pelo mesmo capataz, em virtude de o não poder arrear uma 
vagoneta; que encontra-se parado e, já reclamou para o Engº Mooré, tendo 
este os mandado que fosse procurar seus direitos. Assim sendo, solicitava 
que este Sindicato o tomasse providências.  

 

No verso do documento, em manuscrito, o engenheiro-chefe Mauré alegou 

negligência por parte do operário, pois, segundo ele, foi determinado ao operário 

que empurrasse uma vagoneta em rampa descendente, “[...] serviço de fácil 

execução pois exige pouca força”. De fato, não se sabe o número de horas que este 

operário esteve trabalhando, especialmente tratando-se do período do esforço de 

guerra, o que poderia ser motivo para sentir o seu físico enfraquecido. Mauré seguiu: 

“[...] o referido operário que já é bem conhecido por suas negligências. Foi por esse 

motivo foi suspenso”. A expressão “bem conhecido” busca reafirmar e expor uma 

pretensa “má fama” do operário como alguém que faz “corpo mole” durante o 

trabalho. Expor a situação na forma de uma difamação era uma maneira de também 

intimidar o operariado. 

Depoimento-queixa de Leonardo Santos Colares,328 em 06 de agosto de 

1943, operário da Companhia Carbonífera Minas do Butiá: 

 

[...] estava colocando umas barras quando chegou o Sr. José Neves, 
capataz geral, que o mandou que o colocasse as ditas barras ao contrário 
do que estava; que o requerente, respondeu que assim não seria melhor e, 
perguntou se colocando uma barra não ficaria melhor, que o dito capataz 
respondeu-lhe: “barra mestre um diabo” se queres fazer é como eu estou 
mandando, do contrário podes ir embora.  

 

No ano seguinte, a declaração do operário Barnabé Luiz Euzébio329 aponta 

para mais um caso de violência entre os operários das minas. Desta vez, resultando 

em um assassinato. 

                                                
327 Depoimento-queixa do operário da Companhia Carbonífera Minas do Butiá, Manoel Carlos Araújo, 
Butiá, 05/08/1943, Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegrama. AHM. 
328 Depoimento-queixa de Leonardo Santos Colares. Butiá, 06/08/1943, Fundo documental 
Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegrama. AHM. 



187 

Gomercindo da Silva Teixeira exercia a função de furador nas minas de Butiá 

e tinha desavença com o relojoeiro de descida do Poço 1. Segundo o relato de 

Euzébio, Gomercindo afirmou “[...] já ter perdido o terno”, a fim de “[...] dar um ‘jeito’ 

no relojoeiro”, Epitácio Lopes Freitas, que, de acordo com Gomercindo, havia o 

ofendido na véspera, quando estava se encaminhando para o trabalho.  

Epitácio parece ter ignorado a ameaça, tratando-a como uma “brincadeira”. 

Euzébio aconselhou Epitácio a tirar licença ou “tirar as contas”330 da Companhia 

para evitar fatos desagradáveis. No momento em que assim procedia, indo ao 

escritório da Companhia pedir demissão, na companhia do operário Euzébio, ambos 

foram surpreendidos por Gomercindo “[...] que empunhando uma faca, bateu no 

ombro de Epitácio falando: agora você vai ver!”. Epitácio, ao se virar, foi apunhalado 

por Gomercindo pouco abaixo da clavícula.  

 

[...] Epitácio depois de apunhalado empurrou Gomercindo pela taipa abaixo; 
que Epitácio puxou de uma faca nada podendo fazer, tendo corrido em toda 
extensão da taipa do açude indo cair morto, na casa do Sr. Edmar Firmo 
Rocha; que Gomercindo, após o crime, quis obrigá-lo a ir à polícia depor em 
seu favor; que respondeu a Gomercindo que ia dizer o que tinha visto.  

 

O crime cometido por Gomercindo pode ter relação com o relato que segue. 

Entre as queixas mais comuns entre os operários, especialmente no período do 

esforço de guerra, estão as relacionadas à marcação dos horários no relógio-ponto o 

que gerou várias fichas de suspensão de operários (Figura 28). Sobre isso, em 

1944, o operário Manoel de Souza Nunes discutiu com o relojoeiro por este não 

querer marcar o horário de saída, pelo fato de não haver o registro de entrada de 

Nunes, ao que este declarou que o registro não ocorreu, pois, naquele momento, 

havia ido receber o pagamento.  

Em “Costumes em comum”, Thompson (1998) dissertou sobre a relação entre 

o tempo e a disciplina de trabalho no capitalismo industrial, apresentando a forma 

com que o uso do relógio afetou a disciplina de trabalho. A posse do relógio por 

parte do patrão permitiu a este controlar o tempo de produção do operariado. 

Thompson (1998) inclusive cita casos na Inglaterra do século XVIII em que era 

proibido o uso de relógios por parte dos trabalhadores, a fim de que o “controle das 

                                                                                                                                                   
329 Declaração de Barnabé Luiz Euzébio. Butiá, 01/07/1944, Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegrama. AHM. 
330 Pedir demissão do emprego. 



188 

horas” ficasse apenas sob a vigilância do patrão. A introdução do relógio-ponto 

chocou-se com os hábitos de trabalho até então existentes. Assim: 

 

A primeira geração de trabalhadores nas fábricas aprendeu com seus 
mestres a importância do tempo; a segunda geração formou os seus 
comitês em prol de menos tempo de trabalho no movimento pela jornada de 
dez horas; a terceira geração fez greves pelas horas extras ou pelo 
pagamento de um percentual adicional (1,5%) pelas horas trabalhadas fora 
do expediente. Eles tinham aceito as categorias de seus empregadores e 
aprendido a revidar os golpes dentro desses preceitos. Haviam aprendido 
muito bem a lição, a de que tempo é dinheiro. (THOMPSON, 1998, p. 294) 

 

Figura 28 – Modelo de ficha de suspensão (1944) 

 

 
 
Fonte: Arquivo Histórico da Mineração. 

 

O ritmo frenético de trabalho, especialmente durante o período do esforço de 

guerra, acirrava consideravelmente os ânimos entre os operários. Cobranças 

excessivas por maior produção, desentendimentos relacionados à colocação de 

mineiros em galerias pouco produtivas com consequente baixa de ganhos, 

discussões relativas à marcação no relógio-ponto, além de desavenças pessoais, 

levavam a um acirramento da violência entre os mineiros. Esta situação provocada 

pelo capital deslocava o foco das lutas da categoria, mas, de forma alguma, impediu 

o avanço dos mineiros no uso dos instrumentos legais para a defesa de seus 

direitos. 

A solidariedade descontinuada atravessa o âmbito do trabalho em si e das 

demandas relacionadas a este, evidenciando momentos em que a organização dos 

operários se dá sob a forma de espaços de lazer e sociabilidade. Estes ambientes 
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parecem apresentar esta relação de solidariedade descontinuada por meio do lúdico 

e da atividade esportiva. A seguir, será apresentado como os clubes de futebol 

operário podem ser observados como a expressão institucional das relações sociais, 

incluindo também conflitos e momentos de solidariedade entre operários. 

4.2  OS CLUBES DE FUTEBOL NAS MINAS COMO EXPRESSÃO 
INSTITUCIONAL DAS RELAÇÕES SOCIAIS 

 

Quais motivos levavam à solidariedade entre os mineiros? E o que os 

estimulava ao contrário, à não solidariedade? Conjunturas atravessadas pelo capital, 

como foi o caso do período do esforço de guerra, foram capazes de apresentar até 

que ponto a solidariedade, como um componente do processo de consciência de 

classe, foi acionada ou não a partir da realidade estudada. Como a solidariedade de 

classe também pode ser vista a partir dos espaços de lazer e sociabilidade assim 

como são os clubes de futebol? 

No processo de fusão entre os clubes operários rivais das minas de São 

Jerônimo, o Consórcio utilizou-se das violências no futebol como argumento para 

estabelecer este processo não bem aceito pelos clubes envolvidos. Isso, de alguma 

forma, fez com que o Cadem diminuísse investimentos nos clubes (ao invés de 

investir em dois clubes, teria apenas um para investir) e tivesse a propaganda das 

companhias mineradoras divulgada por meio de um clube, o Departamento Sportivo 

das Minas ou Time do Cadem, como ficou popularmente conhecido. 

Assim como no campo da justiça, tratando-se do direito ao lazer, pode-se 

afirmar que os mineiros também apresentavam suas próprias formas de lutas para 

manter este direito assegurado, nem que para isso fosse necessário realizar o “jogo” 

da Companhia. Dessa maneira, os clubes de futebol também podem ser observados 

como uma forma de expressão institucional das relações ocorridas no interior da 

produção, relação dialética marcada por processos de dominação e resistência. 

Em 1952, em documento enviado pelo Esporte Clube São José de Arroio dos 

Ratos à Federação Rio-Grandense de Futebol (FRGF), foi comunicado o retorno do 

nome da entidade para Esporte Clube Brasil. O documento informa ter havido 

“prévios entendimentos” entre os associados para que se procedesse à criação do 

Departamento Sportivo das Minas em 1938, mas que:   

 

[...] extintas as atividades dos tradicionais rivais: Sport Club Brasil e Sport 
Club Guarany extinguiu-se a chama animadora que até então alimentava 
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ambas agremiações, e dentro em pouco, arrastava-se o futebol mineiro na 
apatia, desinteresse e indiferença de seus associados e simpatizantes a 
ponto de, se não voltasse ao estado primitivo, extinguir-se-ia por completo 

tal modalidade de esporte nesta localidade.331  

 

Qual seria esta “chama animadora que até então alimentava ambas 

agremiações”? A rivalidade parece fazer parte dela. Ela também pode trazer em si o 

elemento da “paixão” pelo futebol que, num primeiro (e descuidado) momento, 

parece se colocar acima de qualquer questão de classe, o que, por sua vez, poderia 

encontrar explicação a partir de um olhar sobre a psique humana. Porém, deve-se 

atentar para a maneira como estas rivalidades podem ser utilizadas como um 

veículo de instrumentalização por parte da classe dominante, ou seja, como maneira 

de dividir a classe operária. De qualquer modo, observa-se que, mesmo diante 

dessa condição, os agenciamentos dos operários para construir seus próprios 

sentidos dentro desta prática esportiva e lúdica se fizeram presentes. 

Cabe entender, no entanto, como a organização dos clubes de futebol das 

minas do Baixo Jacuí, com suas rivalidades, especialmente tratando-se do Esporte 

Clube Brasil e Esporte Clube Guarani de Arroio dos Ratos, é capaz de apresentar 

aspectos que, à primeira vista, parecem não estar relacionados com o processo de 

formação da “classe para si”, mas que, a partir de uma perspectiva thompsoniana, 

expõe elementos importantes para compreensão dessa questão.  

Thompson (1978 apud NEGRO; SILVA, 2012, p. 119) alerta para o fato de 

que “a Revolução Inglesa foi disputada em termos religiosos não porque seus 

participantes estavam confusos com relação aos seus interesses reais, mas porque 

a religião importava”. A religião, de certa forma, impunha-se como um importante 

gatilho para a revolução.  

E de que forma podemos pensar o futebol como um elemento que também 

exerce influência sobre a formação da classe, tomando como exemplo o estudo 

específico da realidade das minas do Baixo Jacuí? Logicamente, não se pode 

dispensar as causas econômicas como parte do processo, mas o que chama a 

atenção na presente investigação é o papel relevante conferido a estas instâncias 

culturais, tais como são os clubes sociais, especialmente, os clubes de futebol para 

a comunidade de mineradores em questão. Desconsiderar esses espaços e as 

                                                
331 Correspondência encaminhada pelo Esporte Clube São José a Aneron Correia de Oliveira, 
presidente da FRGF. Arroio dos Ratos 19/12/1952. Arquivo da Federação Gaúcha de Futebol 
(AFGF). 



191 

relações neles desenvolvidas seria desconsiderar aspectos que podem apontar para 

outros sentidos, muitas das vezes não abordados através de outras perspectivas.  

Em 22 de março de 1938, a correspondência encaminhada pelo Esporte 

Clube Guarani ao Esporte Clube Brasil manifestava sua aceitação ao convite feito 

pelo Guarani para a disputa de uma partida:  

 

[...] na qualidade de CAMPEÃO Municipal e Regional atual, conforme é do 
conhecimento de V.S., jamais poderia recusar-se a tão amável convite, 
mormente, se tratando da parte do veterano e valoroso SPORT CLUB 
BRASIL, entretanto, é nos forçoso ponderar-lhe que, para não ficarmos 
prejudicados no empreendimento dessa jornada (compreendendo-se 
“bilheteria”), aceitamos a sua proposta, toda vez que os Dirigentes dessa 
acreditada entidade, assumam o compromisso de honra de nos retribuírem 
a visita, no Domingo seguinte, isto é, dia 5 de abril para se realizar a 
segunda partida, no Campo do Umbu.332  

 

Em ofício de 23 de maio de 1938,333 o Esporte Clube Guarani, manifestando 

aceitar outro convite feito pelo Esporte Clube Brasil para a disputa de uma partida, 

sugerindo a data e o local para a disputa (o Campo do Umbu), respondeu em tom 

hostil ao seu rival. Embora haja uma lacuna entre as fontes, entende-se que, em 

outra correspondência encaminhada pelo Esporte Clube Brasil, este tenha 

hostilizado o discurso que exaltava o Esporte Clube Guarani como campeão 

municipal e regional, conforme apresentado na correspondência aqui transcrita. 

Assim, argumentava-se que não havia sido realizada a partida de retribuição por 

parte do Esporte Clube Brasil. O mesmo documento expunha o seguinte:  

 

[...] Nenhum interesse temos em dirigir convites a esse clube, se assim 
procedemos, fora exclusivamente para rebatermos as intoleráveis 
“BALACAS” dos amigos, que visavam, como objetivo único macular e 
desmerecerem o valor desta agremiação desportiva [...] Estranhamos a 
maneira, pela qual, se referiram no ofício em resposta, sobre as palavras: 
Campeão Municipal e Regional. Não sabemos se por ignorância ou por 
hostilidade, VV. SS. colocaram-nas entre aspas. Na confirmação da 
segunda hipótese, faz-se mister, que os amigos compreendam: se usamos 
tais títulos, foram eles conferidos pela ENTIDADE MÁXIMA, e, os únicos 
culpados foram VV.SS., que não sabendo se imporem frente a este clube, 
nas competições oficiais, deixaram-no arrancar brilhantemente, os títulos 
gloriosos, que ostenta.  

 

                                                
332 Correspondência encaminhada pelo Esporte Clube Guarani ao Esporte Clube Brasil. Arroio dos 
Ratos, 22/03/1938. Acervo pessoal Vili Tissot (APVT). 
333 Ofício nº 15/38 encaminhado pelo Esporte Clube Guarani ao Esporte Clube Brasil. Arroio dos 
Ratos, 23/05/1938. APVT. 
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O ofício encaminhado pelo Esporte Clube Brasil aos dirigentes do Esporte 

Clube Guarani em 28 de maio de 1938334 afirmava que, em uma sessão da diretoria 

do clube, fora deliberado que o Esporte Clube Brasil só aceitaria realizar partidas 

com o Esporte Clube Guarani quando marcadas pela Federação Rio-Grandense de 

Desportos (FRGD). Essa questão surgiu devido ao fato de o Esporte Clube Guarani 

ter se escusado de participar de partida marcada para o dia 22 de março de 1938, 

gerando tensões entre os clubes.  

Entre as tensões no famigerado ano de 1938, estava também a questão da 

inscrição de jogadores para os quadros dos clubes. Waldomiro Keenan, presidente 

do Esporte Clube Guarani, escreveu, no mesmo ano, para o presidente da Liga 

Desportiva Cachoeirense335 sobre a situação do amador Warley Vilar Behem, 

jogador desta liga que estaria a fixar residência em Arroio dos Ratos, prontificando-

se a assinar a ficha de inscrição de atleta amador pelo Esporte Clube Guarani. 

Porém, a visita de um emissário do Cachoeira F.B.C. com a segunda via da 

inscrição de Warley, segundo Waldomiro, demonstrava o interesse deste em realizar 

“negociatas” com o Esporte Clube Brasil. Esse gesto, apontado como “fora da ética 

desportiva”, poderia, segundo Waldomiro, ser evitado caso o emissário houvesse lhe 

procurado a fim de solucionar o assunto em questão.  

Em 05 de outubro de 1938, a secretaria do Esporte Clube Guarani expediu 

ofício336 aos dirigentes da FRGD protestando acerca da validade da inscrição de 

Warley Vilar Behem. Segundo consta, conforme o artigo 57 dos estatutos da 

Federação, os pedidos de inscrição de jogadores deveriam ser feitos em duas vias, 

uma deveria ficar nos arquivos das ligas e outra deveria ser encaminhada à 

Federação junto à lista de jogadores. Conforme segue o ofício, quando regressou da 

cidade de Cachoeira do Sul, Warley trouxe consigo uma das fichas que havia 

assinado com o Cachoeira, a qual foi inutilizada pelo Esporte Clube Guarani. Ou 

seja, o Cachoeira F.B.C. não detinha o passe de Warley, o que impedia as tais 

“negociatas” com o Esporte Clube Brasil.  

As tensões que marcavam a rivalidade entre o Esporte Clube Brasil e o 

Esporte Clube Guarani conheceram seu auge ainda no início de 1938. Discursos 

                                                
334 Ofício nº 52/38 encaminhado pelo Esporte Clube Brasil ao Esporte Clube Guarani. Arroio dos 
Ratos, 28/05/1938. APVT. 
335 Ofício nº 14/38 encaminhado por Waldomiro Keenan (presidente do Esporte Clube Guarani) ao 
presidente da Liga Desportiva Cachoeirense. Arroio dos Ratos, 20/05/1938. APVT. 
336 Ofício Secretaria nº 28/38. De Esporte Clube Guarani aos dirigentes da FRGD. Minas de São 
Jerônimo, 05/10/1938. 
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envolvendo a honra no que diz respeito ao compromisso de realização dos matches 

e a divergências em relação à bilheteria dos jogos são elementos que aparecem nas 

correspondências do período. Estes, de algum modo, podem ter sido utilizados 

como justificativa para a fusão dos clubes no Departamento Desportivo das Minas. 

Soma-se a isso, ainda, o acirramento da violência entre as equipes desses clubes. 

Em 15 de outubro de 1938, o subdelegado de polícia do 5º Distrito de São 

Jerônimo, Luiz Francisco de Oliveira, encaminhou a Waldomiro Keenan, presidente 

do Esporte Clube Guarani, resposta ao ofício em que o clube solicitava licença para 

o match que disputaria com o Esporte Clube Brasil. As condições impostas pela 

subdelegacia eram as seguintes: 

 

1º) Só serão reconhecidos dentro de campo, os jogadores de ambos os 
quadros, os bandeirinhas, o juiz e o representante da FRGD; 
2º) Os jogadores que brigarem no decurso da partida, serão retirados, 
presos, do campo; 
3º) Todo o assistente que, no intuito de perturbar a ordem, invadir o campo, 

será imediatamente preso.337 

 

A vigilância das atividades esportivas praticadas entre os mineiros se dava 

por meio da autoridade policial dos distritos mineradores, que, por sua vez, 

contavam com o apoio do Cadem. Aliás, uma das formas de dominação utilizadas 

pelas companhias mineradoras, sob o comando do Cadem, foi o uso da autoridade 

policial e militar na tentativa de conter todo tipo de manifestação que, segundo as 

companhias, fugisse do controle que buscavam deter sob as vilas operárias.  

Para corroborar esta afirmação, em abril de 1945, em função da greve dos 

mineiros, foi decretada intervenção militar nas minas, conforme noticiou o jornal 

Correio da Manhã de 12 de março de 1946 (Figura 29).338 Conforme aponta Konrad 

(2006), no final de janeiro de 1945, os mineiros iniciaram a mobilização para a greve 

que, em 06 abril do mesmo ano, paralisou o serviço nas minas de Arroio dos Ratos e 

Butiá sob o forte tom reivindicatório de aumento dos salários. 

As tensões que marcariam a rivalidade entre as equipes do Esporte Clube 

Brasil e Esporte Clube Guarani também possuem registros posteriores ao período 

áureo de atuação da companhia mineradora em Arroio dos Ratos. Na década de 

1950, o pedido de segurança para a realização de partidas entre os “coirmãos” 

                                                
337 Documento encaminhado por Luiz Francisco de Oliveira (subdelegado local) a Waldomiro Keenan. 
São Jerônimo, 15/10/1938. APVT. 
338 CORREIO DA MANHÃ. “O CADEM e a greve dos mineiros”. Rio de Janeiro, 12/03/1946. 
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sugere que as rivalidades não cessaram mesmo após cerca de uma década e meia 

da ocasião da fusão dos clubes.339  

 

Figura 29 – “O CADEM e a greve dos mineiros” (Correio da Manhã/RJ, 12/03/1946) 

 

 
 
Fonte: Biblioteca Nacional Digital.340  

 

Recorrendo a períodos posteriores ao recorte proposto, a fim de observar a 

continuidade em relação ao processo de rivalidades, observa-se o quanto estas 

rivalidades persistiram.  

Em 1956, durante reunião da Junta Disciplinar do Campeonato Mineiro de 

Futebol, foram expostos “[...] os desagradáveis acontecimentos ocorridos por 

ocasião do Início do Torneio do Campeonato Mineiro” entre atletas do Esporte Clube 

                                                
339 Correspondência do Esporte Clube Guarani solicitando policiamento para torneio de futebol que 
seria realizado em seu gramado envolvendo as equipes do São José (denominação utilização pelo 
Esporte Clube Brasil naquele período) e Grêmio Esportivo Estrela. Arroio dos Ratos, 15/02/1951. 
APVT. Ver ainda: Correspondência do Esporte Clube Guarani ao subdelegado de polícia. "[...] solicita 
de V.S., a fineza de conceder alguns praças da milícia local, a fim de que os mesmos possam exercer 
suas eficientes e valiosas colaborações no que diz respeito a ordem e segurança pessoal". Arroio dos 
Ratos, 16/09/1952. APVT.  
340 Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/089842_05/30321. Acesso em: 25 jun. 2021. 
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Guarani e do Esporte Clube Brasil, que resultaram na suspensão de quatro atletas 

do campeonato.341  

No início da década de 1950, o Campeonato Mineiro de Futebol (Figura 30) 

organizava-se em disputas de dois turnos (turno e returno), com a participação das 

três equipes de Arroio dos Ratos: Esporte Clube Brasil, Esporte Clube Guarani e 

Grêmio Esportivo Estrela. O papel da Junta Disciplinar parece ter sido destacado, 

tendo em vista as situações envolvendo violência entre equipes. 

 

Figura 30 – Campeonato Mineiro de Futebol de 1955 

 

 
 
Fonte: Grupo Facebook – E.C. Brasil – 102 anos. 2020. 
Da esquerda para direita: equipes do Esporte Clube Brasil, Esporte Clube Guarani e Grêmio 
Esportivo Estrela – Arroio dos Ratos. Campeão: Esporte Clube Brasil. 
 

O discurso sobre a violência, em alguns momentos, é utilizado pela classe 

dominante como forma de intervir diretamente ou vigiar as atividades dos operários 

em seu tempo livre, incluindo aí os momentos de realização das práticas esportivas 

coletivas. 

                                                
341 Correspondência de José Bueno Buchaim (representante da Junta Disciplinar do Campeonato 
Mineiro de Futebol) para Getúlio Vieira (presidente do E.C. Guarani). Arroio dos Ratos, 03/08/1956. 
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Sobre a vigilância e controle, Nogueira (2012, p. 85), em seu estudo sobre a 

memória, as relações sociais e a identidade dos trabalhadores das Minas do 

Camaquã342 afirma que “uma das estratégias administrativas para a manutenção de 

qualquer tipo de empreendimento está na maneira pelo qual é exercida a relação de 

controle sobre os funcionários”. O autor (2012) ainda discorre sobre a ideia de que a 

comunidade estudada estava subordinada ao domínio exercido pela empresa e que 

o controle dos moradores era considerado total. Embora, numa análise incipiente 

sobre as fontes, recaia-se facilmente na ideia do controle total das companhias 

mineradoras sobre a vida social e esportiva da comunidade do Baixo Jacuí, observa-

se que, por meio de uma análise mais atenta desses espaços, ainda que vigiados, 

que as relações intra e extraclasse também eram fomentadas e os aspectos 

relativos à luta de classes estão presentes, de modo que o controle das companhias 

mineradoras passa a não ser total sobre a vida dos agentes. 

Linebaugh e Rediker (2008, p. 221), ao analisarem o caso da conspiração 

ocorrida em Nova Iorque em 1741, afirmam que Daniel Horsmanden, que era 

presidente dos julgamentos dos conspiradores apontava as “[...] cervejarias de 

segunda como a de Hughson onde os infelizes de muitas cores e nações se 

reuniam, eram de fato, escolas”. Onde havia reunião de operários, a vigilância era 

constante e se dava das mais variadas formas, seja sob forma de intervenção 

policial, seja por interferência paternalista como garantia da ordem desejada nas 

minas. 

Em julho de 1938, a FRGD comunicava ao Esporte Clube Guarani a 

possibilidade de envio do árbitro Silvestre Klimkowski (juiz do quadro extra da filiada 

Associação Metropolitana Gaúcha de Esportes Atléticos – AMGEA) para arbitrar a 

partida contra o Esporte Clube Brasil.343 A solicitação do árbitro fora feita por Clineu 

Vieira, que mais tarde seria representante do Departamento Sportivo das Minas. 

Cabe observar que, estando Clineu Vieira ligado ao Esporte Clube Guarani, sugere-

se que boa parte da base (campo, diretoria, jogadores, sede...) em torno da qual foi 

construído o Departamento Sportivo das Minas se deu em torno da estrutura do 

Esporte Clube Guarani. 

                                                
342 Região onde se desenvolveu a exploração de cobre, localizada em Caçapava do Sul/RS. 
343 Ofício 325/1938. Ofício encaminhado pela FRGD ao Esporte Clube Guarani. Porto Alegre, 
30/07/1938. APVT. 
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Alguns meses antes da formação do Departamento Sportivo das Minas, 

estava sendo organizado o campeonato local, conforme consta em ofício 

encaminhado pelo Esporte Clube Guarani à FRGD. Segundo o documento 

analisado, o campeonato de 1938 seria realizado por meio de duas partidas (ida e 

volta), primeiramente no campo do Esporte Clube Guarani e, posteriormente, no 

campo do Esporte Clube Brasil.344  

As condições para a realização das partidas foram impostas após o evento de 

02 de outubro de 1938, em que uma partida entre o Esporte Clube Guarani e o 

Esporte Clube Brasil resultou em briga, ferimento, prisões e na posterior fusão dos 

rivais. 

 

4.3  CAMPO DE BATALHA: O PROCESSO-CRIME DE 1938 

 
“Mas felizmente há uma justiça que concatena as cousas de forma tal que 
uma luz clara e forte faz expandir os seus raios e a verdade brota 

empanando essa luz que estua do ódio e da paixão”.345  

 

As palavras que abrem essa seção, dirigidas pelo advogado de defesa ao juiz 

julgador no processo-crime envolvendo dois operários da Companhia Estrada de 

Ferro e Minas de São Jerônimo (CEFMSJ) durante uma partida de futebol nas minas 

de São Jerônimo, expressam a convicção de que o fato estava envolto por dois 

sentimentos comuns ao ser humano: o ódio e a paixão. No entanto, para além 

desses sentimentos, é necessário observar elementos que se traduzem em 

questões de classe, capazes, por sua vez, de explicar o fato para além do crime em 

si, evidenciando a heterogeneidade da categoria mineira como parte da construção 

da classe. 

Em 1938, nas minas de São Jerônimo, o campo de futebol do Esporte Clube 

Brasil transformou-se numa espécie de campo de batalha peculiar. Em lados 

opostos, sob a forma de equipes de futebol, uma categoria operária historicamente 

heterogênea. Até que ponto a dita solidariedade de classe se estendia para além 

dos muros da produção? O que ocorreu fazia parte apenas de um episódio comum 

às rivalidades clubísticas? De que maneira as memórias e o processo-crime relativo 

                                                
344 Ofício 352/38. Ofício encaminhado pela FRGD ao Esporte Clube Guarani. Porto Alegre, 
14/09/1938. APVT. 
345 Processo crime J.R.T. (R); J.K. (V). Carta precatória. Fl. 59. Arquivo Permanente do TJRS. 
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ao caso de 1938 auxiliam na compreensão acerca das relações que se 

desenvolviam por meio do futebol? 

 

4.3.1  Memórias, espaços e pertencimento: mapeando as rivalidades 

 

Os embates entre as equipes de futebol de Arroio dos Ratos encontraram seu 

ápice no fato ocorrido em 02 de outubro de 1938. Durante a partida entre os dois 

históricos rivais, Esporte Clube Brasil e Esporte Clube Guarani, um enorme tumulto 

ocorreu entre os jogadores e torcedores de ambas as equipes, resultando no 

arrancamento do pavilhão auricular de um dos jogadores envolvidos e em prisões. 

No centro do ocorrido, estavam dois operários da CEFMSJ. Esse episódio está entre 

os mais recorrentes nas narrativas oriundas das memórias dos habitantes e ex-

moradores de Arroio dos Ratos quando o assunto diz respeito à história do futebol 

na Mina Velha.346 

Natural da cidade de Rio Grande, João Raphael Tissot, o réu do fato, assim 

como centenas de trabalhadores, veio para a região das minas em busca de 

emprego. Em Arroio dos Ratos, do ponto de vista das sociabilidades, pode-se 

afirmar que sua família esteve bastante relacionada às atividades esportivas da 

localidade, principalmente ao futebol, além de cultivar várias formas de expressões 

artísticas, tais como música, poesia e dança. Segundo as narrativas locais, em sua 

casa eram realizados saraus com apresentações musicais, de danças e declamação 

de poemas. Assim, as memórias da família Tissot estão repletas de eventos 

envolvendo futebol e diversas manifestações artísticas. Dos dez filhos de João 

Raphael, cinco foram jogadores de futebol nos clubes locais, além de um dos filhos 

também ter vindo a atuar na arbitragem de futebol.  

João Raphael até hoje é mencionado pela família, pelos amigos e por 

pessoas próximas ao Esporte Clube Brasil como uma pessoa que foi muito dedicada 

às atividades do clube, seja como jogador, seja como membro da diretoria ou 

técnico, posição esta última na qual estava investido na época em que aconteceu o 

                                                
346 Referência a Arroio dos Ratos, assim como é denominada por alguns de seus habitantes ou ex-
moradores mais antigos. 
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fato. Na época do episódio, João Raphael tinha 38 anos e trabalhava como 

caldeireiro nas oficinas da CEFMSJ.347  

Jaime Keenan, a vítima, também operário da CEFMSJ, tinha, à época do 

ocorrido, 27 anos. Pelos relatos da comunidade, sua família parecia se encontrar em 

Arroio dos Ratos pelo menos desde o início do século XX. Descendentes de 

irlandeses, provavelmente estavam entre os primeiros operários europeus que 

chegaram na região para trabalhar nas minas. 

Nota-se que as memórias a respeito do trabalho na mineração de carvão na 

região estão repletas de nuances de saudosismos e de detalhes da exploração 

empreendida pelo capital, que às vezes aparecem de maneira sutil nas narrativas 

dos locais.  Quando estas se voltam a temas sobre o cotidiano e a vida social nos 

distritos mineradores por vezes ofuscam, intencionalmente ou não, um olhar sobre 

questões mais complexas intrínsecas à construção da comunidade e que ajudam a 

compreendê-la, tal como se apresenta na atualidade. Entre essas questões, está o 

racismo, a segregação, o machismo, entre outras. Dessa maneira, as falas 

percorrem caminhos, ou, melhor dizendo, buscam os “desvios” que lhe convém. 

Portanto, conclui-se que trabalhar com as fontes orais torna-se um desafio que 

requer múltipla atenção, inclusive às pausas e aos silêncios dos entrevistados.  

Embora, metodologicamente, não se tenha optado pela realização de uma 

pesquisa voltada à história oral e ancorada teoricamente sobre as discussões de 

memória e identidade, não se pode desqualificar a importância dos relatos, os quais, 

aliados a outras fontes, auxiliam na compreensão das relações que se 

estabeleceram fora dos espaços de produção. 

Muitas dessas memórias são “memórias vividas por tabela”, como dito por 

Michael Pollak (1992). O que ocorre nesse caso é que existem lembranças que não 

foram vividas pelos sujeitos, mas há um processo de identificação tão intenso 

desses indivíduos em relação a tais lembranças que eles imaginam que realmente 

as viveram. Assim como aponta Joel Candau (2012, p. 9) sobre a memória, esta 

trata-se de uma “[...] reconstrução continuamente atualizada do passado, mais do 

que uma reconstituição fiel do mesmo”. Considerando, no entanto, a taxonomia348 

                                                
347 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Interrogatório do réu. Fl. 07. Arquivo Permanente do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS). 
348 Candau (2012) propôs que a taxonomia da memória se constitui da seguinte maneira: a 
protomemória, ou seja, a memória que ocorre sem a tomada de consciência; a memória propriamente 
dita ou de alto nível, em que há recordação e reconhecimento; e, por último, a metamemória, que 
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proposta pelo antropólogo em relação à memória, é que se pode compreender a 

estrutura dos relatos. 

Durante as entrevistas realizadas no ano de 2018, em meio às 

comemorações do centenário do Esporte Clube Brasil, entre os fatos mais narrados 

pelos entrevistados estava a “briga onde foi arrancada a orelha do jogador do 

Esporte Clube Guarani”. Pode-se dizer que este fato faz parte das memórias dos 

moradores de Arroio dos Ratos, que sempre, ao se referirem ao tema “futebol antigo 

na cidade”, retomam o ocorrido por meio de diferentes construções. Embora as falas 

tentem buscar os “desvios”, ocultando alguns detalhes como forma de evitar retomar 

questões tidas como difíceis, é perceptível que o processo de construção das 

memórias aponta para a rivalidade existente entre os dois clubes e para o processo 

de identificação das pessoas da comunidade em relação aos clubes como uma 

forma de pertencimento. 

Sobre pertencimento, a fala do entrevistado Paulo Campos (2018) expressa 

este sentimento quando se referiu a um dos clubes de futebol da cidade. Indagado 

sobre qual seria o seu “clube do coração” em Arroio dos Ratos, respondeu: 

 

De coração, isso aí digo pro pessoal do Estrela, pessoal do Guarani, eles 
sabem que eu sempre fui Brasil mesmo. E o dia que eu coloquei a camiseta 
do Guarani e a do Estrela, eu me senti com responsabilidade de, no 
mínimo, de me manter igual ao padrão do que eu procurava ser nos outros 
clubes, no Brasil, principalmente. Para não dizerem, “Ah, hoje ele está aqui 

e tomou um gol bobo aí, porque não é o time dele”.349 

 

Pertencer a um clube de futebol também significa identificar-se com um bairro 

específico e, mesmo que em partes, com o seu contexto social, econômico, étnico, 

etc. Porém, há mobilidades observadas. O entrevistado mencionado relatou que seu 

pai, operário nas oficinas da CEFMSJ, era morador do bairro Santa Bárbara, onde 

está localizada a sede do Esporte Clube Guarani, portanto, conforme dito pelo 

entrevistado, seu pai “era Guarani”. Inclusive acrescentou, em seu relato, que sua 

mãe era descendente de espanhóis (“[...] o meu avô, ele veio da Espanha, veio 

naquela safra que vieram para extração de carvão aqui nos poços”) e que seus avós 

se instalaram na região próxima ao clube (“[...] Aí vieram pra cá e ali ficaram pro lado 

do Guarani, que o nome do Guarani era Espanha”). Foi quando a família veio morar 

                                                                                                                                                   
seria a representação que cada indivíduo faz de sua própria memória, o conhecimento que tem dela e 
o que diz dela. 
349 Entrevista concedida à autora em 30 de maio de 2018. Acervo da autora. 
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na zona central de Arroio dos Ratos é que Campos começou a participar das 

atividades do Esporte Clube Brasil, compondo inicialmente o grupo juvenil do clube 

e, posteriormente, vindo a ser goleiro das equipes das décadas de 1970 e 1980.  

As memórias inclusive relacionam-se com a materialidade expressa por meio 

dos espaços em que o universo do futebol foi e é vivenciado. Esses lugares exercem 

um papel fundamental para que as narrativas possam emergir. Um exemplo é o 

logradouro onde se encontra a sede do Esporte Clube Brasil: a rua João Tissot. 

Muitas das narrativas sobre a “briga do arrancamento da orelha” surgiram 

reportando-se inicialmente a esta rua, que leva o nome do réu do fato. 

Também é importante pensar acerca da configuração geográfica do antigo 

distrito minerador, que, por um lado, favorecia rivalidades e, por outro lado, buscava 

uma espécie de homogeneidade social conforme o período em que atravessa a 

atividade produtiva em torno do carvão mineral. 

Cabe analisar a relação entre pertencimento, bairro e clube, que parece 

apontar para a existência de uma espécie de um establishment local, ou seja, para a 

existência de grupos e indivíduos que ocupam posições de prestígio e poder na 

comunidade (ELIAS, 2000), ainda que estas sejam definitivamente ilusórias. 

Como afirmado anteriormente, a região onde está localizada a sede do 

Esporte Clube Guarani era considerada, durante o período áureo da mineração, 

reduto dos altos escalões da CEFMSJ, dos operários espanhóis e de boa parte dos 

serviços da assistência social do Cadem. Já a região onde se localiza a sede do 

Esporte Clube Brasil está próxima às antigas moradias populares dos operários (as 

“repúblicas”) e ao espaço de produção, o complexo carbonífero (Poço 1, usina 

termoelétrica e oficinas). Já o Grêmio Esportivo Estrela, localizado na região central 

de Arroio dos Ratos, agregava vários segmentos populares, de maneira a expressar 

seu caráter mais popular e aparentemente democrático.  

Na Figura 31, é possível identificar a localização dos três clubes de futebol de 

Arroio dos Ratos. Observa-se a distância significativa entre o Esporte Clube Brasil e 

Esporte Clube Guarani, o primeiro situando-se próximo ao lócus de produção (Poço 

1, usina termoelétrica e oficinas da CEFMSJ), e o segundo, mais próximo da parte 

administrativa da companhia mineradora e dos espaços de prestação de serviços de 

assistência social. Já a sede do Grêmio Esportivo Estrela, fundada posteriormente 

aos dois históricos rivais, situa-se na zona central da cidade. Essa centralização 

possibilitou que outros grupos não integrados totalmente aos demais clubes, por sua 
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vez bem demarcados geograficamente, pudessem se reunir em torno do Grêmio 

Esportivo Estrela, popularizando ainda mais a prática do futebol em Arroio dos 

Ratos. 

 

Figura 31 – Disposição geral dos clubes de futebol em Arroio dos Ratos (2021) 

 

 
 
Fonte: Google Maps / Acervo da autora. 

 

Num mapa satélite mais detalhado sobre a localização da sede do Esporte 

Clube Guarani (Figura 32), observa-se a região em que se encontravam as moradias 

dos altos escalões da Companhia mineradora, a Igreja Católica matriz, o Hospital 

Sarmento Leite e o Clube Recreativo Farroupilha. Diferentemente da região do 

Esporte Clube Brasil (Figura 33), era uma área mais alagadiça durante o período 

das chuvas intensas e mais distante dos serviços assistenciais prestados pela 

Companhia. Do ponto de vista do lazer e da sociabilidade, além do clube de futebol, 

na região do Esporte Clube Brasil, localizava-se também a sede da Sociedade 

Recreativa União da Várzea (na lateral do campo de futebol), espaço destinado à 

realização de bailes e festas diversas.  
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Figura 32 – Localização da Sede do Esporte Clube Guarani – Bairro Santa Bárbara 
(Arroio dos Ratos, 2021) 

 

 
 
Fonte: Google Maps / Acervo da autora. 

 

Figura 33 – Localização do Esporte Clube Brasil – Bairro Centro (Arroio dos Ratos, 
2021) 

 

 
 
Fonte: Google Maps / Acervo da autora. 
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Já o espaço onde se localiza a sede do Grêmio Esportivo Estrela (Figura 34), 

clube fundado posteriormente ao Esporte Clube Guarani e ao Esporte Clube Brasil, 

segue outra lógica espaço-temporal. O clube foi fundado em 1944, período em que 

se inicia o processo de baixa do carvão mineral. As principais atividades da 

mineração estavam sendo deslocadas para a vizinha Butiá e, posteriormente, para a 

cidade de Charqueadas. A localização central do clube parece sugerir uma maior 

aproximação com os moradores das diversas regiões de Arroio dos Ratos e 

representa uma forma de tentar acabar com a rivalidade histórica entre o Esporte 

Clube Brasil e o Esporte Clube Guarani, que justamente neste período estavam 

unidos no Departamento Sportivo das Minas.  

 

Figura 34 – Localização do Grêmio Esportivo Estrela – Bairro Centro (Arroio dos 
Ratos, 2021) 

 

 
 
Fonte: Google Maps / Acervo da autora. 

 

Contudo, este suposto establishment local parece trazer em sua essência 

mais uma forma de dominação, mais uma maneira sutil de tentar desarticular os 

operários das lutas contra a exploração da Companhia. Ou seja, dar essa 

“sensação” de pertencimento ao establishment à parte do operariado fazia com que 

se mantivessem certos modelos morais que difundiam, muitas das vezes, a 

violência, a discriminação e a exclusão social. Cabe pontuar que o capital necessita 
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de braços que multipliquem os lucros e uma moral difundida entre a base que 

mantenha essa missão garantida. Dessa maneira, mesmo em meio ao próprio 

operariado, encontram-se os estabelecidos e os outsiders, termos os quais Elias 

(2000) utiliza em sua análise sociológica sobre a cidade inglesa de nome fictício 

Winston Parva.  

Como nos lembra Isabel Bilhão (2010, p. 219), “[...] os estudos mais recentes 

sobre o mundo do trabalho vêm demonstrando a necessidade de se pensar as 

vivências operárias com base não apenas do lócus de produção, mas também em 

seus ambientes de moradia e de sociabilidade”. Logicamente aqui não se pretende 

uma transposição das experiências, mas busca-se entender como a configuração da 

cidade, levando em conta inclusive a espacialidade dos clubes de futebol, auxilia na 

compreensão das relações e especialmente das experiências que compõem a 

formação da classe, esta que, conforme Thompson (2019, p. 11), “[...] é definida 

pelos homens enquanto vivem sua história [...]”.Bilhão (2010, p. 221) afirma que “[...] 

a construção da consciência de pertencimento a uma classe é indissociável da 

percepção identitária que os operários constroem entre si e em relação às outras 

classes sociais”. 

Mediante as relações traçadas por meio dos clubes de futebol, com suas 

rivalidades e espacialidades específicas, observam-se elementos que ajudam a 

pensar o processo de construção da classe. O processo-crime de 1938 traz à tona 

algumas dessas questões, como pode ser observado a seguir. 

 

4.3.2  O processo-crime 

 

Os domingos nas minas de São Jerônimo eram reservados para os 

divertimentos e as atividades religiosas. Entre as atividades domingueiras, estava 

assistir à missa, frequentar o cinema local e as sociedades recreativas, realizar 

práticas lúdicas diversas (até de forma clandestina, como frequentar jogatinas nas 

regiões periféricas ao núcleo central das vilas mineradoras) e praticar atividades 

esportivas. Quanto a esta última atividade, o futebol certamente era o que contava 

com o maior número de praticantes e simpatizantes entre o operariado das minas. 

Foi justamente num domingo “santo e profano” que ocorreu o episódio mais citado 

entre as memórias dos moradores de Arroio dos Ratos.  
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Domingo, 02 de outubro de 1938. Dezenas de pessoas estavam reunidas no 

campo do Esporte Clube Brasil350 para assistir à partida final do campeonato local de 

futebol, quando uma enorme confusão se instalou em campo e resultou no 

arrancamento do pavilhão auricular de um dos jogadores envolvidos na briga. 

Ao longo do processo (Quadro 1), entre os argumentos utilizados pela defesa 

de João Raphael Tissot, estava o de que, mesmo não se assemelhando o episódio a 

uma importante batalha da história, tal como foi a batalha de Zama,351 de alguma 

forma manifestou-se a característica peculiar destes eventos esportivos nas minas, 

ou seja, onde contendas ocorrendo em pequenos grupos funcionavam como 

estopins para episódios de violência em campo. Isso, segundo a defesa, dificultaria 

saber ao certo sobre a quantidade de pessoas realmente envolvidas na briga e 

quem seria o autor do ferimento que vitimou Jaime Keenan. Consta no processo-

crime: “Quem já assistiu a ‘entreveros’ em campos de futebol sabe perfeitamente 

que as brigas ocorrem em pequenos grupos, como no caso dos autos, sem se 

assemelharem a uma antiga batalha campal como a de Zama. Nada impedia, pois, 

que as testemunhas pudessem precisar o autor do ferimento”.352  

 
Quadro 1 – Cronologia do processo-crime: J.R.T. (R) e J.K. (V) 1938 
 

Data  Título do Fato 

02/10/1938 Fato no campo do Esporte Clube Brasil 

03/10/1938 Assinaturas do flagrante 

29/03/1939 Pedido de habeas corpus 

14/04/1939 Ordem de prisão 

17/04/1939 Mandado de prisão 

26/04/1939 Prisão preventiva 

03/06/1939 Sentença 

21/07/1939 Prisão na Casa de Correção em Porto Alegre 

05/08/1939 Transferência para a Colônia Penal Gal. Daltro Filho em Charqueadas  

11/08/1939 Retorno à Casa de Correção em Porto Alegre 

17/08/1939 
Transferência definitiva para a colônia Gal. Daltro Filho em 

Charqueadas 

15/10/1940 Condicional 

10/05/1941 Sentença expirada 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

                                                
350 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Prisão em flagrante. Fl. 07. Arquivo Permanente do TJRS. 
351 Batalha da Segunda Guerra Púnica (218 a.C.-201 a.C.) em que Cipião Africano derrotou o exército 
cartaginês liderado por Aníbal. 
352 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário Crime. Fl. 81. Arquivo Permanente do TJRS. 
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Embora o fato tenha ocorrido no dia 02, o flagrante foi registrado somente no 

dia posterior, e só nesse momento foram designadas as testemunhas de acusação e 

interrogado o indiciado, que fora preso em flagrante.353  

Logo após o fato, foi concedida fiança ao denunciado, pois, naquele 

momento, julgava-se, conforme as indagações policiais, terem ocorrido somente 

ferimentos leves na vítima.354 Outra testemunha referida durante o processo, foi 

Antonio Miranda, comerciante local, apontado como a pessoa que pagou a fiança de 

Tissot.355  

Na ocasião do interrogatório inicial de João Raphael, este foi indagado sobre 

a veracidade do fato, ou seja, se havia sido preso quando feriu Jaime Keenan, ao 

que respondeu: “[...] que é verdade e que foi preso pelo subdelegado de polícia 

deste distrito na ocasião em que deu diversos socos em represália, em Gomercindo 

Carvalho do Rio [...]”.356  

Sobre Gomercindo Carvalho do Rio, um dos envolvidos na briga, afirmava-se 

que tinha 24 anos, era casado e mineiro, e “[...] aos costumes disse que 

presentemente é inimigo do denunciado”.357  

Quando indagada a vítima sobre por quem foi ferido, respondeu que foi 

agredido por João Raphael, declarando em seguida que: 

 

[...] se achava no campo onde jogavam os Clubes Brasil e Guarani, que em 
certo momento, promoveu-se um rolo de jogadores no qual se achava 
envolvido o goleiro do Esporte Club Guarani, que o declarante se achava 
muito próximo que, mera ocasião foi agredido ferido com uma dentada na 
orelha esquerda.358  

 

Neste primeiro momento dos depoimentos que constam nas indagações 

policiais do registro do flagrante, observou-se não haver uma identificação clara 

acerca de quem realizou a mordida que resultou no arrancamento de parte do 

                                                
353 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Indagações policiais - Prisão em flagrante. Fl. 02. Arquivo 
Permanente do TJRS. 
354 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Indagações policiais - Prisão em flagrante. Fl. 12. Arquivo 
Permanente do TJRS. 
355 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Indagações policiais - Prisão em flagrante. Fl. 11. Arquivo 
Permanente do TJRS. 
356 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Indagações policiais - Prisão em flagrante. Fl. 07. Arquivo 
Permanente do TJRS. 
357 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Habeas corpus. Fl. 05. Arquivo Permanente do TJRS. 
358 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Indagações policiais - Prisão em flagrante. Fl. 08. Arquivo 
Permanente do TJRS. 
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pavilhão auricular de Jaime Keenan. A própria vítima, em alguns momentos do 

processo, parecia não ter certeza de quem seria realmente o seu agressor. 

O operário Marino Araújo Lopes, posterior testemunha de acusação no 

processo, afirmou, em depoimento, durante o flagrante:  

 

[...] que havendo uma questão de jogo entre os jogadores de futebol, João 
Raphael Tissot invadiu o campo correndo em direção aonde estava Jaime 
Keenan dando neste uma bofetada foi pelo mesmo Jaime Keenan 
defendido caindo João Raphael Tissot ao solo, sendo nesse instante Jaime 
Keenan agarrado pelos companheiros. Levantando-se, João Raphael Tissot 
chegara estar por detrás de Jaime Keenan mordendo-o na orelha a ponto 

de cortá-la separando o pedaço desta.359  

 

Segue o depoimento do operário José Gonzalez, também no registro do 

flagrante:  

 

[...] respondeu que por motivos de dúvida entre os jogadores de futebol 
ontem na Mina de Arroio dos Ratos, João Raphael Tissot invadiu o campo 
dos jogadores, viu o depoente João Raphael Tissot agarrando-se a Jaime 
Keenan passando-lhe o braço pela cabeça e mordendo-o na orelha 

largando-o a sangrar.360  

 

José Gonzalez Muniz, que viria a ser outra testemunha de acusação, afirmou 

que “[...] por motivos de questão entre os jogadores João Raphael invadira o campo 

dos jogadores e que viu o depoente quando o mesmo levantando-se do solo foi 

direto a Jaime Keenan mordendo-lhe na orelha cuspindo no solo depois o pedaço da 

orelha daquele”.361 Posteriormente, durante o depoimento de Muniz no julgamento, 

foi dada a palavra ao advogado do indiciado, que, por sua vez, impugnava este 

depoimento “[...] por demonstrar parcialidade” que, em tempo hábil, provaria que o 

depoente era inimigo de João Raphael Tissot e que ignorava coisas passadas diante 

de todo o acontecido.362  

Enquanto os depoimentos do até então indiciado e especialmente da vítima 

parecem não demonstrar a clareza de como o fato realmente se desenvolveu, as 

                                                
359 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Indagações policiais - Prisão em flagrante. Fl. 09. Arquivo 
Permanente do TJRS. 
360 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Indagações policiais - Prisão em flagrante. [Folha sem 
numeração]. Arquivo Permanente do TJRS. 
361 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Indagações policiais - Prisão em flagrante. Fl. 10. Arquivo 
Permanente do TJRS. 
362 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário crime. Fl. 36. Arquivo Permanente do TJRS. 
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posteriores testemunhas de acusação traziam detalhes em tom sensacionalista 

sobre como ocorreu o crime.  

Conforme o relatório do juiz da comarca de São Jerônimo, que consta 

anexado à carta precatória, “João Raphael Tissot é apresentado a este juízo como 

preso em flagrante, e, sem a atenção devida ao auto de corpo de delito de [?], este 

juízo, erradamente, arbitrou fiança para o denunciado [...]”.363 O crime foi 

considerado inafiançável por ser de natureza gravíssima. O exame de corpo de 

delito foi feito por Carlos Correa Rodrigues.364  

Por sua vez, João Raphael declarou não poder constituir advogado por ser 

pessoa pobre. O juiz deferiu assim o pedido de assistência judiciária, nomeando o 

advogado Antonio Domingos Pinto.365 João Raphael alegava que foi preso quando 

brigava com Gomercindo Carvalho do Rio. Assim, a argumentação da defesa 

representada pelo advogado Antonio Domingos Pinto durante o pedido de habeas 

corpus afirmava que: “[...] tendo sido preso no momento e no ato de estar brigando 

com Gomercindo Carvalho do Rio, devia o flagrante ser lavrado baseado nessa 

briga e não como autor do ferimento em Jaime Keenan que nem consta dos autos 

ter ido a subdelegacia”.366  

Após o registro do flagrante, a defesa de João Raphael Tissot argumentou 

sobre sua nulidade. Foi argumentado ainda, no pedido de habeas corpus, que João 

Raphael “[...] foi preso quando brigava com Gomercindo Carvalho e a vítima já tinha 

sido ferida”.367 Prosseguia a defesa afirmando que “[...] João Raphael Tissot não foi 

preso em flagrante, e é ilegal o constrangimento que sofre [...] pelas bofetadas 

vibradas em Gomercindo Carvalho, o paciente foi denunciado”.368 O que se deduz é 

que o subdelegado prendeu João Raphael porque brigava com Gomercindo 

                                                
363 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Carta precatória. Fl. 67. Arquivo Permanente do TJRS. 
364 Médico que atuou na região carbonífera trabalhando pelo Cadem. Residiu em Arroio dos Ratos por 
oito anos durante a década de 1930. Em 1943, foi para a Butiá a convite do engenheiro-chefe do 
Cadem, Fernando Lacourt. Em Butiá, continuou trabalhando para o Cadem e posteriormente para o 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas (Iapetec). Foi 
candidato a prefeito pelo PDS (HOFF, 1992). 
365 Advogado do Sindicato dos Mineiros no ano de 1944. No primeiro capítulo (seção 2), consta sua 
atuação, onde fez chegar aos jornais as penosas condições de trabalho dos mineiros de carvão de 
São Jerônimo. 
366 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Habeas corpus. Arquivo Permanente do TJRS. 
367 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Habeas corpus. Arquivo Permanente do TJRS. 
368 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Habeas corpus. Arquivo Permanente do TJRS. 
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Carvalho do Rio. Depois, convencendo-se de que João Raphael ferira a Jaime 

Keenan, é que foi lavrado o flagrante em relação ao fato principal.369  

Posteriormente, em 29 de março de 1939, a defesa de João Raphael 

requereu uma ordem de habeas corpus baseando-se na nulidade do auto de 

flagrante constante dos autos do processo.370 O juiz indeferiu o pedido declarando 

que “[...] não foi desobedecida a ordem de habeas corpus concedida por defeito no 

auto de prisão em flagrante”.371 Após a tentativa da defesa de entrar com o habeas 

corpus, foi expedida, em 14 de abril de 1939, a ordem de prisão preventiva.372  

O dia 12 de novembro de 1938 foi designado para o exame médico da 

vítima.373 Nesse dia, o perito, Pedro Fantin,374 verificou o ferimento na orelha 

esquerda de Jaime Keenan, que resultou em deformidade que não podia ser 

corrigida por haver sido arrancada uma parte do pavilhão da orelha.  Afirmou o perito 

que não havia “[...] plástica capaz de repor a falha apresentada”.375 

Posteriormente, o advogado de defesa pediu “[...] exame médico da 

conformação dos dentes do denunciado e da conformação do ferimento da vítima, a 

fim de ficar constatado que o indiciado não podia ter sido o autor do ferimento”.376 

Assim, foi designado o nome de José Fridolino Leindecker377 como perito odontólogo 

do caso.378 Os exames periciais ficaram marcados para o dia 07 de dezembro de 

1938.379  

Conforme o auto do exame pericial sobre a conformação dos dentes do 

denunciado e da conformação do ferimento da vítima, foi questionado pela defesa: 

“Pela conformação da dentadura do denunciado e pela configuração da lesão na 

orelha da vítima, pode a perícia afirmar, com precisão, que a lesão tenha sido feita 

                                                
369 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Habeas corpus. Arquivo Permanente do TJRS. 
370 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Habeas corpus. Fl. 2 Arquivo Permanente do TJRS. 
371 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Habeas corpus. Fl.11. Arquivo Permanente do TJRS. 
372 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Carta precatória. Fl.65. Arquivo Permanente do TJRS. 
373 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário crime. [Folha sem numeração]. Arquivo Permanente 
do TJRS.  
374 Foi médico nas minas de São Jerônimo entre as décadas de 1930 e 1940.  
375 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 06. Arquivo Permanente do TJRS.  
376 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. [Folha sem numeração]. Arquivo Permanente 
do TJRS.  
377 Dentista que atuou em Butiá. 
378 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. [Folha sem numeração]. Arquivo Permanente 
do TJRS. 
379 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 08. Arquivo Permanente do TJRS. 
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pelo denunciado?”.380 Diante deste questionamento, o perito odontólogo solicitou 

mais cinco dias de prazo para apresentar o laudo.381  

O laudo expedido por Leindecker dizia “[...] não se adaptar a conformação da 

dentadura do réu à cicatriz apresentada pela orelha da vítima”, pois “[...] A parte não 

arrancada não se adapta aos referidos dentes”.382 Contudo, o laudo seria 

posteriormente questionado pela acusação durante o processo. Dessa maneira, “[...] 

o ato de antropofagia do réu está plenamente provado”.383  

O laudo contendo a avaliação do dano afirmava que, conforme o Código Civil 

Brasileiro, o ofensor deveria pagar o tratamento e os lucros cessantes até o fim da 

convalescença da vítima, além de pagar a importância da multa no grau médio da 

pena criminal correspondente.384  

Jaime Keenan fez o tratamento por conta da Cia Brasil de Seguros. Afirmou 

ainda que fez 32 curativos na orelha e deixou de trabalhar pelo período de um mês. 

A vítima era casada e não tinha filhos à época.385  

Conforme o promotor, após os exames periciais, foi confirmada, na orelha 

esquerda da vítima, a deformidade que não poderia ser corrigida (“aparente, 

irreparável e permanente”).  

O sumário-crime (julgamento) apresentava a seguinte descrição dos 

principais envolvidos no caso:   

 

[...] João Raphael Tissot, 38 anos, operário, residente no 5º distrito deste 
município [...] foi acusado de ser autor de ferimentos de natureza grave, [...] 
visto que determinaram deformidade [...] na pessoa de Jaime Keenan, fato 
que ocorreu no dia 2 do corrente mês (outubro), à tarde, na vila de Arroio 

dos Ratos [...].386 

 

Sobre o depoimento da vítima, consta no sumário-crime:  

 
[...] jogava football como jogador que é do Club Guarani; que o denunciado 
era o instrutor do Club Brasil, que em dado momento começou uma briga 
entre os jogadores Nenê e Romangueira do Club Brasil com Benito do Club 

                                                
380 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 10. Arquivo Permanente do TJRS. 
381 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 12. Arquivo Permanente do TJRS. 
382 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 13. Arquivo Permanente do TJRS. 
383 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Carta precatória. Fl. 81. Arquivo Permanente do TJRS. 
384 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Carta precatória. Fl. 79. Arquivo Permanente do TJRS. 
385 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Carta precatória. Fl. 77. Arquivo Permanente do TJRS. 
386 Sumário-crime. Justiça Pública (A), J.R.T. (R) e J.K. (V). São Jerônimo, 18/10/1938. Fl. 02. Arquivo 
Permanente do TJRS. 
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Guarani [...] que não pode afirmar tenha sido o denunciado quem lhe 
produziu o ferimento na orelha [...].387  

 

Com base nesse depoimento, cabe pensar até que ponto Jaime Keenan ficou 

do lado dos espanhóis e, portanto, do clube ao qual pertencia e até que ponto ficou 

“constrangido” em acusar outro operário, assim como ele, sem a devida certeza dos 

fatos. 

Em 07 de janeiro de 1939, foi expedido o mandado de intimação às 

testemunhas. No dia 14 de janeiro de 1939, data destinada para ouvir as 

testemunhas, não compareceram as testemunhas de defesa, tendo sido suspensa a 

audiência.388  

Foram intimados para prestar depoimento como testemunhas de acusação: 

Marino Araújo Lopes, José Gonzalez, José Gonzalez Muniz, cabo Alberto de Lima e 

Silva e o soldado Dirceu Gonçalves Maia. Conforme consta na carta precatória, “[...] 

formam a primeira versão as testemunhas: Marino Araújo Lopes, José Gonzalez y 

Gonzalez e Antônio Gonçalves Lemos (Dinamite), todos sócios do Guarani, club 

adversário do club a que pertence o apelante e que estava perdendo a partida no dia 

do conflito”, que, segundo a defesa, apresentavam divergências em seus 

depoimentos.389 Todos eram operários da CEFSMJ, sendo Gonzalez y Gonzalez e 

Gonzalez Muniz naturais da Espanha. Gonzalez y Gonzalez inclusive, em seu 

depoimento, declarou-se um dos fundadores do Esporte Clube Guarani.  

Marino Araújo Lopes, 26 anos, mineiro, afirmou em seu depoimento: “Que 

num jogo de futebol nas Minas entre os clubes Guarani e Brasil houve em dado 

momento do jogo uma desavença entre o goleiro do Guarani e um jogador do Brasil 

resultando em desentendimento geral onde jogadores e torcedores de ambos clubes 

se puseram em luta dentro do campo”.390  

Marino ainda acrescentou que: 

 

[...] viu João Raphael Tissot da diretoria do Brasil invadir o campo e dar uma 
bofetada em Jaime Keenan, que Jaime Keenan passou o “cabelo”, isto é, 
metendo a cabeça entre as pernas do denunciado o derrubou; que um 
rapaz de apelido Filhinho, jogador do Brasil agarrou Jaime Keenan com o 
fim de apaziguar a briga sendo que nesse momento todos dentro do campo 

                                                
387 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Declarações da vítima. Fls. 71 e 72. Arquivo Permanente do 
TJRS. 
388 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V) Sumário-crime. Fl. 20. Arquivo Permanente do TJRS. 
389 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Carta precatória. Fl. 48. Arquivo Permanente do TJRS. 
390 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V) Sumário-crime. Fl. 18. Arquivo Permanente do TJRS. 
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brigavam. [...] João Raphael Tissot deu uma “gravata” em Jaime Keenan e 
“mordeu-lhe a orelha” [...] no momento em que a multidão puxava a vítima e 
o denunciado foi que a orelha foi arrancada. [...] na ocasião do “fervo” 

ganhava a partida o clube Brasil ao qual pertence o denunciado.391  

 

Em seu depoimento, José Gonzalez y Gonzalez afirmou que “[...] viu o 

denunciado brigando com a vítima [...] mais ou menos umas cem pessoas tomaram 

parte nesse conflito Doralino, (Filhinho) [...] não brigava com a vítima e, apenas 

procurava acalmá-lo e contê-lo”. Perguntado se era sócio do clube Guarani há 

muitos anos, respondeu que era fundador.392  

Gonzalez y Gonzalez, em seu depoimento no sumário-crime, não afirma se foi 

João Raphael quem feriu a vítima, porém, no flagrante, ele afirmou ter visto o 

denunciado agarrando a vítima e mordendo a orelha desta.393 

José Gonzalez Muniz afirmou que: 

 

[...] viu quando Filhinho segurava Jaime Keenan e por detrás deste chegou 
o denunciado que se avançou contra a vítima mordendo-lhe a orelha por 
detrás do ombro, que viu quando o jogador Antonio Gonçalves Lemos, 
vulgo Dinamite separou o denunciado da vítima, vendo nesta ocasião a 

vítima com a falta da orelha.394  

 

Já o praça Dirceu Gonçalves Maia, em seu depoimento, afirmou que, no dia 

da partida, estava realizando o policiamento no campo de futebol e que “[...] não 

levou ninguém à delegacia [...] e assinou o auto de flagrante no outro dia”. O cabo 

da Brigada Militar, ouvido em Porto Alegre, disse: “[...] que foram presas diversas 

pessoas, não se sabendo quem era o autor do ferimento da vítima”.395  

Entre as testemunhas referidas nos depoimentos, estava Gomercindo 

Carvalho do Rio, o qual alegou que, na ocasião da briga, foram também presos 

Antonio Miranda e Adalberto Pereira.396 Antonio Miranda tinha 47 anos e era 

comerciante; Adalberto Pereira, cunhado de Antonio, tinha 24 anos e era operário. 

Adalberto confirmou a versão de Gomercindo Carvalho, segundo a qual foram 

                                                
391 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V) Sumário-crime. Fl. 19. Arquivo Permanente do TJRS. 
392 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 24. Arquivo Permanente do TJRS. 
393 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Indagações policiais - prisão em flagrante. [Folha sem 
numeração]. Arquivo Permanente do TJRS. 
394 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 36. Arquivo Permanente do TJRS. 
395 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 23. Arquivo Permanente do TJRS. 
396 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 35. Arquivo Permanente do TJRS. 
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presos no dia da briga ele próprio, João Raphael e Antonio Miranda.397 Também a 

testemunha referida entre os depoimentos, Luiz Francisco de Oliveira (40 anos, 

subdelegado e subprefeito do 2º distrito), alegou que, além de João Raphael, foram 

presos Gomercindo Carvalho e mais duas pessoas, que seriam Adalberto e 

Antonio.398  

Outra testemunha referida, Antonio Gonçalves Lemos, 27 anos, furador, vulgo 

Dinamite, relatou, em seu depoimento, que ia apartar a briga entre o denunciado e a 

vítima “[...] quando foi agredido pelas costas e assim desistiu do seu intento”. 

Dinamite ainda afirmava que quem desferiu o ferimento na vítima não poderia ser 

outro se não o denunciado, “[...] pois isto o depoente viu”.399  

Segundo a acusação, as testemunhas de Jaime Keenan presenciaram o fato 

delituoso e não foram desmentidas pelas testemunhas de defesa. O que a acusação 

alegava era que as testemunhas de defesa só viram o denunciado brigar com 

Gomercindo Carvalho do Rio. Outra questão dizia respeito à perícia realizada: “[...] 

De nada serve para o denunciado o exame pericial procedido quando o ferimento já 

se encontrava completamente cicatrizado, pois é elementar em medicina legal que o 

fenômeno da cicatrização altera a conformação da ferida”.400  

Assim, era exposto pela defesa:   

 

Nos presentes autos, nota-se à primeira vista, existir um grupo de 
antipáticos ao denunciado, que procuraram tecer uma rede contra si, que 
felizmente as malhas dessa rede foram partidas, pelas lâminas fortes da 
verdade [...] cousa de notar é, que todos esses antipatizantes, são sócios do 
Club Guarani, adversário fidagal do Club Brasil, pelo motivo que aqui deve 
ser exposto para explicação dessa antipatia, elevada a um grau tal, 
explicável pela paixão e ódio que leva o despeito e a paixão pelo seu Club. 
O denunciado há tempo passado era entraineur do Club Guarani e pela sua 
atuação neste cargo, levou muitas vezes este Club a vitória; saindo, 
ingressou com o mesmo encargo no Club Brasil e daí por diante, os seus 
dias contava o Brasil por vitórias. Vem o jogo de decisão do campeonato 
[campeonato local em que o Brasil foi campeão] e o Club Brasil 
demonstrando a sua superioridade, tinha a sua vitória garantida pela 
superioridade em pontos que já tinha, no momento em que começa uma 

luta em campo entre jogadores [...].401  

 

                                                
397 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. [Folha sem numeração]. Arquivo Permanente 
do TJRS. 
398 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 39. Arquivo Permanente do TJRS. 
399 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 40. Arquivo Permanente do TJRS. 
400 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. [Folha sem numeração]. Arquivo Permanente 
do TJRS. 
401 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Carta precatória. Fl. 58. Arquivo Permanente do TJRS. 
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A defesa ainda levantou fontes que diziam respeito à “paixão pelo futebol” e 

às consequências a qual esta pode levar. “Para se ver a que leva a paixão do 

football, permita o douto julgador juntar notícias de alguns jornais provenientes do 

jogo de football que teve lugar entre brasileiros e argentinos, no Rio de Janeiro”,402 

dizia a defesa de João Raphael.  

Os clippings apresentados traziam notícias acerca da Copa Roca 

(Superclássico das Américas, ou Copa Dr. Nicolas Leoz) disputada em 1939. Esse 

torneio de futebol, de caráter amistoso, disputado entre as seleções brasileira e 

argentina, foi instituído em 1913, mas disputado pela primeira vez em 1914. Os 

recortes descreviam as medidas de segurança e os problemas relacionados à 

violência nos “stadiums” durante a disputa do torneio. “Confusão no vestiário” era o 

título de uma das matérias referentes à Copa Roca.403   

Entre os clippings, um episódio extremo tentava apresentar argumentos sobre 

até onde levava a dita “paixão pelo futebol”. “Não queria que o marido fosse à Copa 

Roca”, assim o periódico O Jornal, do Rio de Janeiro (Figura 35), apresentava o 

caso de uma mulher que ateou fogo ao próprio corpo após uma discussão com o 

marido, o qual ela não queria que fosse assistir à partida entre brasileiros e 

argentinos durante as disputas pela Copa Roca em 1939.  

A defesa ainda alegou: 

 

[...] onde o denunciado é um reconhecido trabalhador com antecedentes 
ótimos provados com os documentos que junta, como: um atestado do 
Engenheiro Chefe da Companhia, onde trabalha, a sua caderneta do tempo 
que serviu no exército onde se vê os maiores elogios e as melhores 

referências abonatórias [...].404  

 

O atestado emitido pelo Cadem afirmava que João Raphael trabalhava na 

CEFMSJ como caldeireiro das oficinas do Poço 1, admitido em 10 de maio de 1928, 

“[...] trabalhando até a presente data com excelente frequência e zeloso no 

cumprimento dos deveres a seu cargo, nada constando em desabono a sua conduta 

que sempre foi exemplar”.405  

 

                                                
402 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 61. Arquivo Permanente do TJRS. 
403 Ver Correio Paulistano 24 jan. 1939. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/090972_08/27702. Acesso em: 01 jun. 2021. 
404 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 61. Arquivo Permanente do TJRS. 
405 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 63. Arquivo Permanente do TJRS. 
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Figura 35 – Matéria do periódico O Jornal sob o título de “Por causa do foot-ball” 
(1939) 

 

 

 
Fonte: Biblioteca Nacional Digital.406 

 

Em 28 de janeiro de 1939, em São Jerônimo, as testemunhas de defesa 

prestaram seus depoimentos.407 Foram intimados como testemunhas de defesa 

Hercílio Dantas, Protásio Leão, Ozório Custódio, Pedro Rodrigues da Silva e 

Waldemar Renheri.408 Todos eram operários da CEFMSJ e ligados ao Esporte Clube 

Brasil.  

Segundo a primeira testemunha de defesa, Hercílio Dantas, 32 anos, “[...] 

Gomercindo Carvalho do Rio foi preso junto com João Raphael Tissot com quem 

estava brigando no momento em que ocorreu o crime”.409  

Já Protásio Leão, 47 anos, afirmou que a briga começou entre os jogadores 

Romangueira410 e Benito. Logo depois, tomaram parte Aureo Timoteo dos Santos, 

Conrado Silva e Dinamite (Antonio Gonçalves Lemos). A testemunha também 

afirmou que o denunciado brigava com Gomercindo Carvalho.411  

                                                
406 Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/110523_03/49170. Acesso em: 01 jun. 2021. 
407 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V) Sumário-crime. Fl. 25. Arquivo Permanente do TJRS. 
408 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 23. Arquivo Permanente do TJRS. 
409 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário do crime. Fl. 26. Arquivo Permanente do TJRS. 
410 Em 1943, Romangueira foi denunciado por haver agredido um colega de trabalho com um lampião 
“[...] por questões de somenos importância [...]”. Processo-crime João Romangueira Ferreira Monteiro 
(R); Etelvino Silva (V). Autuação. Fl. 2. Arquivo Permanente do TJRS. 
411 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. [Folha sem numeração]. Arquivo Permanente 
do TJRS. 
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Ozorio Custódio, 33 anos, afirmou que a briga: “[...] se desenrolou próximo a 

goleira do clube Guarani, onde atrás da mesma, ele depoente, apreciava o jogo [...] 

Logo depois da briga entre o goleiro do Guarani e o jogador Romangueira, o campo 

foi invadido por mais de uma centena de pessoas [...]”.412  

Pedro Rodrigues da Silva, 38 anos, afirmou que “[...] estava no campo quando 

começou o conflito do qual tomaram parte para fora de duzentas pessoas e ele, 

depoente, não pode ver nada do que se passou entre as pessoas que brigavam, que 

o denunciado e a vítima são de boa conduta”.413 Nesse depoimento, parece o 

depoente não querer tomar parte de um dos lados envolvidos.  

Waldemar Renheri, 34 anos, afirmou que:  

 

[...] viu o denunciado brigando com Gomercindo Carvalho, vendo também 
quando ambos foram presos por um brigadiano, que não viu o denunciado 
brigar com a vítima; que ele depoente não pode atribuir a quem quer que 
seja a autoria do ferimento recebido pela vítima, pois ele mesmo, depoente, 
recebeu um forte soco por de trás do pescoço e até hoje está 
desconhecendo por quem lhe foi desferido esse golpe; que denunciado e 

vítima são de boa conduta.414 

 

O depoimento de Renheri seguiu a mesma lógica do de Pedro Rodrigues da 

Silva, de modo a expor a boa conduta dos principais envolvidos, seus colegas de 

trabalho na CEFMSJ. 

João Raphael foi denunciado pela Justiça Pública, isto é, pela Promotoria pela 

prática do delito previsto no artigo 304 da Consolidação da Leis Penais: “[...] incorreu 

o denunciado na sanção do artigo 304 da Consolidação das leis penais, pelo que 

apresenta o agente do M. Público [...]”.415  

 

[...] os sucessivos depoimentos das testemunhas arroladas pelo 
denunciado, unânimes em afirmar que ele apenas brigara com Gomercindo 
Carvalho do Rio e que não viram empenhado em luta com o ofendido, abria 
larga brecha na prova da acusação na qual já se via, ou se emprestava, 
muito de partidarismo esportivo. A defesa se preocupava muito com a 

predileção esportiva das testemunhas arroladas na denúncia [...].416 

 

                                                
412 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. [Folha sem numeração]. Arquivo Permanente 
do TJRS. 
413 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 29. Arquivo Permanente do TJRS. 
414 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 30. Arquivo Permanente do TJRS. 
415 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Carta precatória. Fl.48. Arquivo Permanente do TJRS. 
416 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Carta precatória. Fl.55. Arquivo Permanente do TJRS. 
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Observa-se aqui que a estratégia da defesa foi imputar ao caso uma questão 

de “partidarismo esportivo”. Embora o argumento não tenha sido suficientemente 

sustentado, cabe atentar a um detalhe que expressa o quanto o pertencimento a um 

clube de futebol criava outra forma de identificação no interior da classe, assim como 

apontado anteriormente em relação à disposição geográfica dos clubes.   

O desenrolar do caso (do fato em si ao processo) parece não se tratar apenas 

de simples paixão pelo clube. Sendo a maior parte dos envolvidos no processo 

operários da CEFMSJ, o que os dividia em termos esportivos parecia estar para 

além da paixão, sendo também um reflexo de elementos que os caracterizavam 

como categoria. Quando essa situação começou a não ser benéfica à Companhia 

mineradora, a busca por uma suposta homogeneização, por meio da criação de uma 

equipe única, foi um caminho encontrado para diminuir as violências em campo e, 

desse modo, não prejudicar o capital. 

Em relação à sentença, o juiz Telmo Jobim, em 03 de junho de 1939, julgou 

procedente a denúncia para condenar João Raphael a dois anos de prisão celular e 

ao pagamento da taxa penitenciária até a satisfação do dano.417 Então, João 

Raphael foi enviado à Casa de Correção em Porto Alegre. 

Durante o processo de apelação da sentença, foram apresentados atestados 

de miserabilidade do réu para que ao menos não fosse condenado com as multas 

(Figura 36).418 O atestado de que João Raphael não estava lotado na coletoria 

estadual, ou seja, para pagamento de impostos, comprovava a sua situação de 

miserabilidade.419 As condições de vida do operariado das minas estavam muito 

aquém do que era propagandeado pelos periódicos que, a mando do Cadem, 

publicavam inúmeros benefícios aos assistidos, por meio dos serviços de assistência 

social. Essa fonte, o atestado da coletoria estadual, por exemplo, nos apresenta esta 

situação. 

A defesa apresentou, durante a apelação o seguinte argumento:  

 

Houve prejuízo para o réu, porque, lidas que houvessem sido as peças do 
processo, ficaria gritando, estridentemente aos seus ouvidos, a perfídia de 
algumas testemunhas que, impelidas por seu amor próprio ferido com a 
vitória do club a que pertencia o apelante, se ajustaram, se concluíram 
contra ele. [...] E há prejuízos para os réus, quando é certo que, só 

                                                
417 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Carta precatória. [Folha sem numeração]. Arquivo Permanente 
do TJRS. 
418 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 84. Arquivo Permanente do TJRS. 
419 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 86 e 87. Arquivo Permanente do TJRS. 
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conhecendo tudo que contra eles se articulou, poderão apresentar 
testemunhas em condições de destruírem, pelo conhecimento das 

circunstâncias expostas, a versão contra os mesmos criada.420  

 

Figura 36 – Atestado da Coletoria Estadual (1939) 

 

 
 

Fonte: Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 86 e 87. Arquivo Permanente do TJRS. 

 

Concluiu a argumentação afirmando:  

 

Logo, é óbvio, que a prova que dá a primeira versão, além de ser oriunda de 
adversários do apelante no futebol, esporte que empolga e inflama, ainda, e 
sobretudo, é contraditória e se destrói entre si [...] Inflamados os ânimos, 
como estavam, o apelante teria sido na certa contagiado por aquele 

fenômeno de efeito decisivo e perturbador do psiquismo.421  

 

Outro argumento da defesa foi: “E aí está, como se explica que, sendo o 

apelante amigo da vítima, não tendo tido com ela nenhuma altercação, e sendo ele 

homem de exemplar comportamento, poderia, num ato repugnante até ter mordido a 

orelha de Jaime Keenan”.422 A defesa usou a estratégia de alegar que o denunciado, 

se cometeu o crime, foi por uma perturbação psíquica provocada pelo momento.  

                                                
420 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 92 a 99. Arquivo Permanente do TJRS. 
421 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 95. Arquivo Permanente do TJRS. 
422 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 96. Arquivo Permanente do TJRS. 
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A defesa ainda apelou dizendo que não se tratava de ferimento grave,423 ou 

seja, foi utilizada a tese de que o arrancamento foi involuntário.424 Já com base na 

tese da deformidade da orelha também foram apresentados argumentos pela 

defesa, tais como: “[...] o arrancamento de parte da orelha produzido pelo 

afastamento violento e inesperado que sofreram os contendores em consequência 

da ação dos que quiserem apartar”;425 “[...] o dolo da ação de morder, que, em 

absoluto, não pode ser confundido com o dolo resultante da intenção de 

deformar”.426 Por último, cita-se o argumento que representa a característica 

patriarcal e machista existente entre a categoria e que seria digna de defesa 

também: “Homem com um pedaço menos de orelha, é sempre homem, e é quanto 

basta!”.427 Esta defesa de um modelo de masculinidade pode ser relacionado ao que 

Cioccari (2010) definiu como a “pequena honra”, em cuja construção o futebol 

desempenha um papel importante. 

O juiz, no entanto, considerou controvertida a tese da deformidade do 

arrancamento da orelha (intenção de arrancar), o que não serviria de fundamento a 

um pedido de revisão da sentença.428  

A tese também levantada durante a apelação recorria ao seguinte argumento: 

 
Consoante a prova dos autos, o réu feriu a vítima após ter sido lançado ao 
solo por ela, consistindo, assim, o ato praticado na reação humaníssima de 
se desforrar da derrota sofrida [...] Desse estado de irritação ou repulsa até 
ao da privação completa dos sentidos e da inteligência, medeia um 

infinito.429 

  

Citando o jurista Galdino Siqueira,430 a defesa afirmou que “a privação dos 

sentidos e da inteligência de que fala o Estatuto Penal é um verdadeiro estado de 

loucura transitória... desorganização das faculdades intelectuais [...] mas não 

                                                
423 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 99. Arquivo Permanente do TJRS. 
424 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 98. Arquivo Permanente do TJRS. 
425 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Recurso de revisão. Fl. 03. Arquivo Permanente do TJRS. 
426 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Recurso de revisão. Fl. 03. Arquivo Permanente do TJRS. 
427 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário-crime. Fl. 97. Arquivo Permanente do TJRS. 
428 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Recurso de revisão. Fl. 03. Arquivo Permanente do TJRS. 
429 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Carta precatória. [Folha sem numeração]. Arquivo Permanente 
do TJRS. 
430 Galdino Siqueira foi autor do anteprojeto de Código Penal na década de 1910 e promotor no caso 
do assassinato do senador José Gomes Pinheiro Machado. 
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abrange as explosões criminosas”,431 concluindo, dessa forma, que “o dolo não é a 

intenção”.432  

Negando a apelação, foi afirmado ainda que “a vítima perdendo mais da terça 

parte do pavilhão auricular esquerdo, teve o contorno da cabeça comprometido por 

essa falha enorme e da qual a fotografia de fls. 4 dá uma relativa impressão”.433 

Assim, foi solicitada a negação da apelação.434 

Em 27 de novembro de 1939, foi solicitada, pelo procurador do réu, a revisão 

do processo que o condenara a dois anos de prisão, considerado delito de grau 

mínimo conforme o artigo 304 da Consolidação das Leis Penais. Foi nomeado 

Voltaire Bittencourt Pires435 procurador de João Raphael Tissot.436 

Como a situação de fato causou deformidade à vítima, a principal alegação 

era de que “a tese da deformidade não encontrava apoio médico-legal e jurídico”.437 

Quanto à posterior conversão da pena, foi computado o tempo de prisão preventiva 

que iniciou em 26 de abril e terminou em 24 de julho de 1939. Assim, o réu teria sua 

pena cumprida em 10 de maio de 1941, por prisão celular ou com trabalho.438 

No pedido de condicional, constava o seguinte: 

 

João Raphael Tissot, preso, pobre, recolhido a Colônia Penal Agrícola Gal. 
Daltro Filho cumpre a pena de 2 anos de prisão que lhe foi imposta pelo 
Tribunal do Júri de São Jerônimo como autor do crime previsto no art. 304 
da Consolidação das Leis Penais. 
Foi preso preventivamente em 26 de abril de 1939 e na data do presente 
requerimento completou a metade da referida sentença (12 meses) sendo 
que a quarta parte (1/4) da mesma, nesta Colônia Penal Agrícola. 
Isto posto, isso com o maior respeito a presença desse Egrégio Conselho 
Penitenciário, impetrar o benefício do livramento condicional de 
conformidade com o Dec. Estadual nº5.959 de 24 de junho de 1935 
combinado com o Dec. Federal nº 16.665 de 6 de novembro de 1924. 
O requerente sempre foi um homem trabalhador e moderado, tendo 
cumprido fielmente, sempre os seus deveres sociais. 

                                                
431 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Carta precatória. [Folha sem numeração]. Arquivo Permanente 
do TJRS. 
432 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Sumário crime - apelação. Fl. 103. Arquivo Permanente do 
TJRS. 
433 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Carta precatória. [Folha sem numeração]. Arquivo Permanente 
do TJRS. 
434 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Carta precatória. Fl. 104. Arquivo Permanente do TJRS. 
435 Advogado porto-alegrense que inaugurou a geração de causídicos da famosa família de 
advogados Pires. Seu sobrinho, Oswaldo de Lia Pires, ganhou fama nacional na década de 1990 
como defensor do então deputado estadual Antônio Dexheimer e ajudou a absolvê-lo da acusação de 
ter matado o colega de bancada José Antônio Daudt, no episódio que ficou conhecido como “Caso 
Daudt”.  
436 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Recurso de revisão. [Folha sem numeração]. Arquivo 
Permanente do TJRS. 
437 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Recurso de revisão. Fl. 02. Arquivo Permanente do TJRS. 
438 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Carta precatória. Fl. 112. Arquivo Permanente do TJRS. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Dexheimer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ant%C3%B4nio_Daudt
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Na prisão tem sabido observar boa conduta, tendo consagrado sua vida de 
presidiário ao trabalho, tanto na Casa de Correção como nesta Colônia seus 
[?] de atividades. 
Pretende, se obtiver sua liberdade condicional, residir no município de São 
Jerônimo em companhia de sua família e empregar a sua atividade num 
meio de vida honesto e útil em conformidade com sua aptidão. 
Confia nos elevados sentimentos de [caridade?] e justiça ilustrados [?] 
Conselho Penitenciário... Colônia Penal Agrícola Gal. Daltro Filho Em 26 de 

abril de 1940.439 

 

A cópia do trecho da ata da 249ª sessão ordinária do Conselho Penitenciário, 

realizada a 20 de agosto de1940, trazia o seguinte conteúdo relativo ao livramento 

condicional do sentenciado: 

 

Ainda com a palavra, o Dr. Alceu Barbedo relata o pedido de livramento 
condicional do sentenciado João Raphael Tissot, condenado, como autor do 
crime de lesões corporais, perpetrado em São Jerônimo, a 2 anos de prisão 
celular, em sentença do Juízo de Direito daquela comarca. O relator lê os 
documentos anexos à petição do liberando destacando-se os atestados da 
conduta mantida durante a reclusão e relatórios informativos apresentados 
pela administração do presídio e pelo médico antropologista. Faz minucioso 
relato sobre a vida do réu, seus antecedentes e circunstâncias em que foi 
praticado o crime e diz que este foi simples, de natureza ocasional, não se 
havendo revestido de maior gravidade. Nestas condições, e tendo ele 
preenchido os requisitos exigidos por lei, opina pela concessão do 
livramento condicional, no que é acompanhada pelos demais conselheiros. 
Sala das sessões do Conselho Penitenciário, em Porto Alegre, 20 de agosto 

de 1940.440  

 

As teses eugênicas vigentes apresentavam-se no caso sob a forma da 

emissão do Documento do Gabinete de Antropologia Criminal da Casa de Correção 

de Porto Alegre,441 no qual, entre os aspectos, era traçado o perfil psicológico da 

descendência e constava se o réu possuía ou não tatuagens em seu corpo, o que 

poderia o atrelar a uma imagem criminosa. Essas características faziam parte do 

arcabouço desenvolvido pelo médico italiano Cesare Lombroso, que, em 1876, 

publicou o livro “Tratado antropológico e experimental do homem delinquente”, que, 

mais tarde, seria conhecido como "O homem delinquente”. Segundo Alvarez (2002, 

p. 680): 

 

As teorias de Lombroso tiveram um grande impacto em sua época, 
permanecendo por muitos anos como o tema por excelência das discussões 
jurídicas e penais. Talvez a repercussão de suas idéias se deva tanto ao 
caráter reducionista e simplista dos argumentos propostos, o que deve ter 

                                                
439 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Carta precatória. Fl. 121. Arquivo Permanente do TJRS. 
440 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Carta precatória. Fl. 122. Arquivo Permanente do TJRS. 
441 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Carta precatória. Fl. 128. Arquivo Permanente do TJRS. 
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facilitado a divulgação para um público mais amplo, quanto ao empenho 
com que ele próprio se lançou na defesa e difusão de suas teses. 

 

Segundo o depoimento de João Raphael: “Assistia uma partida de foot-ball 

em São Jerônimo, quando surgiu um conflito em campo, tomando parte o réu, tendo 

sido mais tarde acusado de ter ferido a dentadas um de seus antagonistas”.442 

Conforme a defesa, numa linguagem eugênica, “[...] trata-se, portanto, dum 

delinquente ocasional, cuja periculosidade, após a imposição duma penalidade, 

pode ser considerada mínima”.443  

Assim, foi concedido ao réu:  

 

[...] o benefício impetrado, mediante as condições abaixo: a) residir neste 
município; b) abster-se de jogo e de bebidas alcoólicas; c) adotar um meio 
de vida honesto, no prazo de dois meses e manter boa conduta; d) pagar 
taxa penitenciária de cem mil reis a que foi condenado; e) informar 
mensalmente ao Dr. Administrador da Casa de Correção: sua residência e 
ocupação, salário ou proventos de que viva, economias que conseguir 

depositar ou dificuldades com que lutar para se manter.444  

 

Por fim, em 15 de outubro de 1940, João Raphael foi liberado.445  

A partir da análise deste processo-crime, foi possível vislumbrar a 

heterogeneidade observada por meio da solidariedade descontinuada entre os 

mineiros como parte da construção de classe. Essa observação não parte apenas 

de um olhar sobre o lócus de produção, mas também sobre os espaços de lazer e 

sociabilidade tais como são os clubes de futebol. 

Assim como a violência no local de trabalho, que se acirrou num espaço-

tempo específico, como o período do esforço de guerra, nos campos de futebol, os 

embates também refletiam de alguma maneira a violência encontrada nos espaços 

de trabalho e as formas de os operários tecerem uma rede de solidariedade ou não 

entre a categoria.  

Cabe analisar, no entanto, como, mesmo em meio a esta heterogeneidade, os 

mineiros articularam suas resistências visando preservar seus espaços de 

sociabilidade e suas práticas lúdicas, de modo a garantir seu direito ao lazer, o que 

será tema do próximo capítulo. 

                                                
442 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Carta precatória. Fl. 141. Arquivo Permanente do TJRS. 
443 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Carta precatória. Fl. 145. Arquivo Permanente do TJRS. 
444 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Carta precatória. Fl. 150. Arquivo Permanente do TJRS. 
445 Processo-crime J.R.T. (R); J.K. (V). Carta precatória. Fl. 154. Arquivo Permanente do TJRS. 
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5  HETEROGENEIDADE DOS ESPAÇOS E FORMAS DE RESISTÊNCIA DOS 
MINEIROS: SINDICATO, CLUBES DE FUTEBOL E SOCIEDADES 
RECREATIVAS 

  

Tratando-se do processo de resistência dos operários frente ao capital e na 

defesa dos interesses da categoria geralmente despontam análises a partir de 

espaços tradicionalmente vinculados às lutas dos trabalhadores. Tal como é o caso 

da atuação dos operários nos Sindicatos, na Justiça do Trabalho, Justiça Comum, 

Partidos Políticos, etc.  

Entretanto, tendo em vista ser uma categoria heterogênea caracterizada por 

uma solidariedade descontinuada, como discutido no capítulo anterior, observou-se 

que os mineiros resistiram ao capital e lutaram por seus interesses, os mais 

diversos, também por meio de espaços e formas também heterogêneos. Isso pode 

ser observado por meio da análise de suas atuações no próprio Sindicato ou mesmo 

nos clubes de futebol e outros espaços de lazer e sociabilidade. 

É inegável a atuação do Sindicato dos Mineiros da região do Baixo Jacuí na 

defesa dos interesses de classe, ainda que, durante o recorte temporal estudado, 

tenha sido marcada por contradições. Essa atuação, ainda que contraditória em 

alguns momentos, assim como algumas ações individuais dos próprios operários, 

sem dúvida marcaram o histórico de lutas desta categoria de trabalhadores do Rio 

Grande do Sul. 

No entanto, nesta pesquisa, foi preciso ir além, compreendendo a variedade 

de espaços e formas de resistências dos mineiros. Por meio de espaços não 

convencionais de lutas, também foram possíveis agenciamentos entre membros do 

Sindicato dos Mineiros, tanto na organização de eventos que reivindicassem as 

pautas da categoria quanto na construção de um espaço propício para a defesa do 

direito ao lazer. Inclui-se também a autonomia do operariado em relação às suas 

práticas de lazer e esportivas.  

Também é preciso atentar para a vinculação de sujeitos envolvidos com os 

clubes de futebol ao Sindicato dos Mineiros, o que levou estes espaços a não se 

configurarem como apenas de lazer, sociabilidade e prática esportiva, mas também 

como locais onde questões de classe poderiam vir a ser discutidas. 

Neste capítulo, serão analisadas algumas dessas formas e espaços de 

resistência dos mineiros. Assim, com base nas fontes levantadas no fundo 

documental Sindicato, do Arquivo Histórico da Mineração (AHM) foi possível 
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identificar as principais reivindicações dos mineiros dentro do recorte temporal 

abrangido por esta pesquisa, bem como suas ações visando fazer valer seus direitos 

e, desse modo, garantir melhores condições de vida e trabalho. 

Posteriormente, apresenta-se o Dissídio Coletivo de 1943 entre Consórcio 

Administrador de Empresas de Mineração (Cadem) e Sindicato dos Mineiros, 

quando, de maneira inédita entre os dissídios do período, a pauta do lazer foi 

exposta, indicando a relevância das sociedades recreativas e das entidades 

esportivas para a comunidade operária das minas de São Jerônimo. 

Segue o capítulo apresentando o processo de construção de sentidos 

próprios da classe operária para as suas práticas lúdicas e esportivas, contrapondo 

ou mesmo ressignificando os padrões impostos pelo higienismo e fazendo frente a 

iniciativas propostas pelo Círculo Operário Católico, que teve uma breve passagem 

pela região das minas. 

 

5.1  OS MINEIROS ENTRE EXPLORAÇÕES E RESISTÊNCIAS  

 

Embora o primeiro capítulo tenha abordado as condições de vida e trabalho 

dos mineiros de carvão do Baixo Jacuí, cabe retomar algumas dessas questões, 

apontando agora para as formas com que os sujeitos enfrentaram o processo de 

superexploração da força de trabalho empreendido pelas companhias mineradoras, 

especialmente durante o período do esforço de guerra.  

Conforme apontado por Xavier (2020, p. 234), a situação dos mineiros no 

período de mobilização para o esforço de guerra, “[...] a partir de 1942, tornou o 

cotidiano da categoria, que já era degradante, ainda pior, pois houve o aumento da 

cobrança por maior produção, extraindo deles o máximo de suas forças de trabalho”. 

Somada à extenuante jornada de trabalho, estava a péssima situação alimentar 

enfrentada pelos mineiros. “Os salários dos mineiros eram baixos; o trabalho braçal 

exigia uma alimentação rica em carboidratos e proteína. Contudo, a situação desses 

trabalhadores não permitia que mantivessem uma alimentação balanceada” 

(XAVIER, 2020, p. 231). 

Neste primeiro momento, observam-se os meios mais conhecidos pelos quais 

se manifesta a resistência dos operários frente à brutal exploração do capital. Por 

isso, destacam-se as ações do Sindicato dos Mineiros e as ações de indivíduos, 
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que, impelidos pelas más condições de vida e trabalho, utilizavam-se dos recursos 

dos quais dispunham para assim reivindicarem a melhoria de suas condições. 

 

5.1.1 Resistências por meio do Sindicato 

 

“Como Marx ressaltou, a expropriação dos expropriadores virá da revolta da 

classe trabalhadora. Isso implica entendê-la não apenas como produto do processo 

de expropriação – e como grupo social submetido à exploração – pelo capital mas 

também como sujeito histórico” (MATTOS, 2019, p. 43). A partir desta leitura, 

destaca-se que uma das formas entendidas pelos mineiros do carvão durante as 

década de 1930 e 1940 a fim de enfrentar o capital e a superexploração 

empreendida nas minas de São Jerônimo seria através da fundação do Sindicato da 

categoria. Isso revela parte do processo de tomada de consciência do proletariado a 

respeito de seu lugar social (MATTOS, 2019). 

Thompson (2012, p. 134) criticou a visão de Anderson e Nairn, para quem 

“[...] os sindicalistas são vistos como cegos, práxis instintiva, e os intelectuais como a 

encarnação de uma consciência política articulada”. Seguindo a linha crítica de 

Thompson, entende-se que, mesmo em meio aos limites impostos pela ordem 

vigente (Estado Novo), a ação dos sujeitos envolvidos na entidade de classe 

apresentou um esforço organizativo e estratégico, ainda que incipiente, de 

enfrentamento ao capital.  

Assim como demonstrado por Konrad (2006, p. 113), não se deve absolutizar 

o controle do Estado Novo sobre os trabalhadores, de maneira que, inclusive em 

meio a esta conjuntura, os trabalhadores encontraram formas de resistir também 

fora dos Sindicatos, seja na atuação partidária e sindical clandestina ou através da 

“[...] ação não institucional cotidiana geralmente reservada”. 

Embora muitas vezes criticado, principalmente em períodos em que o 

Governo Federal tentou tutelar os sindicatos, o caráter combativo destes não pode 

ser desconsiderado. Sobre a classe trabalhadora, é importante destacar que se trata 

de: “[...] um sujeito histórico social, um sujeito consciente que pode alterar os rumos 

da história por meio de sua práxis” (MATTOS, 2019, p. 43), o que também inclui a 

sua atuação por meio da entidade de classe. 

Em documento encaminhado a Ernani de Oliveira, representante do Ministério 

do Trabalho no Rio Grande do Sul, a comissão de operários que estava à frente dos 
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trabalhos de fundação do Sindicato dos Mineiros afirmava: “Hoje 29 de janeiro de 

1933 o operariado das Minas de Butiá reunido em assembleia geral na qual tratou-

se da formação de um sindicato conforme a lei nos faculta; submete a apreciação de 

V.E. a diretriz ou rumo principal que tomará o referido sindicato”.446  

No artigo primeiro da diretriz, constava que não estava entre os objetivos da 

entidade prejudicar a propriedade alheia, de modo que, adiante no texto, 

considerava-se que a “[...] sociedade se organizaria numa norma de um socialismo 

moderado, sem servir de entrave ao bom andamento da Companhia em cujo seio é 

formada a presente sociedade [...]”. Seguindo numa busca pela conciliação entre 

capital e trabalho, afirmava o artigo quarto que o Sindicato dos Mineiros “[...] 

procurará com todas as suas forças pôr um dique às ambições descabidas entre 

capital e operariado”. Assinava a comissão composta por Alexandre Yugueros, 

Francisco Moreira, Oscar Johnson e Francisco Salles.  

Observa-se nos artigos da diretriz de fundação do Sindicato dos Mineiros uma 

postura moderada, especialmente quando a respeito da orientação de um 

“socialismo moderado”, evitando, dessa maneira, a busca por uma radicalização do 

discurso em termos ideológicos, o que se percebe como uma estratégia necessária 

frente à antipatia e perseguição aos comunistas na região. Aliás, sobre o 

anticomunismo, Thompson (2012, p. 151) aponta que este “[...] forneceu uma 

apologia à paralisia, uma capa ideológica para acomodações, os meios principais 

pelos quais a social-democracia ortodoxa (algumas vezes em ativa ligação com 

empresários, a imprensa popular ou o Estado) buscou isolar a esquerda”. Também 

conforme o artigo 28 dos estatutos do Sindicato dos Mineiros, salienta-se que a 

entidade não poderia fazer parte de organizações internacionais, salvo autorização 

expressa do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.  

Na região das minas, a perseguição aos comunistas juntamente com a 

presença de grupos identificados com o discurso anticomunista (Liga de Defesa 

Nacional e Círculo Operário Católico) certamente contribuíram para que esta 

estratégia das classes dominantes para isolar a esquerda durante a criação do 

Sindicato fosse tomada. O caso da enfermeira Maria Siane Festa, que se 

                                                
446 Comissão composta por Alexandre Yugueros, Francisco Moreira, Oscar Johnson e Francisco 
Salles a Ernani de Oliveira. Butiá, 29/01/1933. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. Arquivo Histórico da Mineração (AHM). 
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manifestava através de jornal de orientação comunista, exemplifica desta 

perseguição na região. 

A enfermeira e parteira, conhecida como “amiga da família mineira”, havia 

sido dispensada dos trabalhos da enfermaria de Butiá em 1946, conforme indica o 

documento encaminhado por mulheres das minas para o então presidente da 

República, Eurico Gaspar Dutra. No documento era descrita a situação em que se 

encontrava os mineiros e suas famílias.447  

Iniciando a carta com “saudações antifascistas”, a comissão de mulheres das 

minas (“mães, esposas, noivas, irmãs e filhas de mineiros do Butiá”) comunicava ao 

presidente da República as “[...] desumanas e antipatrióticas medidas tomadas pelo 

Cadem mandando destelhar casas dos mineiros somente porque premidos por 

salários de fome viram-se obrigados a recorrer ao sagrado direito de greve, 

mundialmente reconhecido ao operariado”, e pedia urgentes providências acerca da 

situação. Seguia a carta descrevendo as péssimas condições de vida, com destaque 

para a falta de uma alimentação melhor, de atendimento médico hospitalar e a de 

água. Ao mesmo tempo, eram justamente estas questões as quais o Cadem, por 

meio da intensa propaganda da assistência social, destacava como uma das 

melhores do país oferecidas ao operariado. 

Ao final da carta, as mulheres protestaram contra a demissão, “sem prévio 

aviso, sem inquérito, sem coisa alguma”, de Maria Siane Festa, a qual atribuíram a 

uma perseguição da Caixa de Aposentadorias e Pensões “através de sua direção 

reacionária”. Essa demissão parece ter relação com a entrevista cedida por Maria 

Siane Festa para o jornal Voz do Povo, de Caxias do Sul, no ano de 1945. 

Em entrevista para o Voz do Povo, Maria Siane Festa denunciou as 

condições de trabalho dos mineiros em Butiá. Em matéria sob o título “Como 

trabalham os mineiros de Butiá”, a enfermeira-parteira descrevia a situação dos 

operários: 

 

Péssima. Porque o mineiro trabalha durante longa seis horas no subsolo 
mal remunerado. No serviço de minas há quatro categorias: patrão, furador, 
tocador de carro e ajudante. Um ajudante percebe o salário de Cr$16,00 
sendo que alguns percebem também uma certa gratificação; os que a 
percebem são obrigados a trabalhar toda a semana, pois se perderem um 
dia apenas, não perceberão a gratificação. Os patrões (somente no nome, 

                                                
447 Carta encaminhada a Eurico Gaspar Dutra por Anna Eva L. Ribeiro, Iracema Ribeiro, Constancia 
Pires, Maria Costa, Maria Pedroza Araújo, Marlene Lima e seguiam mais assinaturas. Minas do Butiá, 
09/05/1946. Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
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pois são empregados) chegam a tirar Cr$800,00 a Cr$1000,00, mas há 
meses que não tiram sequer o suficiente para pagar os peões. A 
engrenagem é a seguinte: os chamados patrões recebem uma galeria para 
explorar, ganhando de conformidade com a produção de carvão que 
conseguem extrair. O trabalho nas minas é terrivelmente insalubre, pois 
desprendem gases, as minas são constantemente úmidas e, como claro, o 

sol não chega até as entranhas da terra.448 

 

A enfermeira seguia seu relato descrevendo as condições de trabalho, 

habitação, alimentação, a situação das mulheres (“a mulher do mineiro levanta-se às 

três da madrugada para ir buscar água com que fazer o café para o marido, algumas 

delas a três e quatro léguas de distância, percurso que cobrem a pé [...]”), as 

escolas e sua área de atuação, bem como as condições de saúde.  

Ainda em seu relato, afirmou ter ajudado a organizar uma pequena 

maternidade, “[...] mas por diversas desinteligências com o diretor com a 

mentalidade reacionária, não foi possível fazê-la funcionar”. Denunciou ainda a 

existência do serviço de puericultura, que, segundo consta, só servia ao “filhotismo”. 

Sobre isso, Thompson (2012, p. 143) observa, em relação ao operariado inglês, 

diferentemente de Anderson, que “[...] fazia parte da lógica da nova direção que 

cada avanço no interior da estrutura do capitalismo devesse simultaneamente 

envolver ainda mais profundamente a classe trabalhadora dentro do status quo”. 

Passando a observar as resistências por meio da entidade de classe, 

segundo os estatutos do Sindicato dos Mineiros e Classes Anexas das Minas de 

Butiá, este teria sido fundado em 27 de fevereiro de 1933. No artigo segundo dos 

estatutos, consta: “[...] colaborar com as autoridades e os patrões na solução dos 

conflitos do trabalho, por intermédio dos conselhos mistos e permanentes de 

conciliação e julgamento”.449 Destaca-se que a expressão “colaborar” era constante 

entre os sindicatos com registro no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 

(MTIC) e não representava apenas submissão ou colaboração, também relacionava-

se às reivindicações e denúncias dos trabalhadores. Ainda sobre as resistências por 

meio da entidade de classe, o Jornal A Noite (RJ), por exemplo, expôs, em sua 

edição do dia 11 de junho de 1944, as realizações do Sindicato dos Mineiros na Vila 

de Arroio dos Ratos, conforme mostra a Figura 37. As matérias publicadas em 

periódicos com a colaboração ou mesmo iniciativa do Sindicato dos Mineiros era 

                                                
448 VOZ DO POVO, n. 10. Caxias do Sul, 16/12/1945. 
449 Estatutos do Sindicato dos Mineiros e Classes Anexas das Minas de Butiá. Butiá, 27/01/1933. 
Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
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uma forma de resistência encontrada de modo a expor as más condições de vida e 

trabalho dos operários. 

 

Figura 37 – Jornal A Noite (RJ) (11/06/1944) 

 

 
 
Fonte: Biblioteca Nacional Digital.450 

 

Em 24 de agosto de 1933, foi comunicada ao engenheiro Baptista Pereira a 

nova diretoria que assumiria o Sindicato dos Mineiros, pois a comissão que estava 

na coordenação dos trabalhos de fundação da entidade era provisória. Os 

componentes da nova diretoria eram: Benito Pires (presidente), Theopistes Alves da 

Silveira (vice-presidente), Thomaz Constant (primeiro secretário), Gomercindo 

Fernandes (segundo secretário), Pedro Dias (primeiro tesoureiro) e Izabelino 

Gonzales (segundo tesoureiro). Os membros do conselho fiscal eram Sabino Morais, 

Ignacio Souza, Francisco Ricardo, Olino Alves e Dinarte Prado.  

Sem manter um posicionamento combativo direto, mas numa espécie de 

estratégia de negociação com as companhias mineradoras, os representantes do 

Sindicato dos Mineiros, em dezembro de 1933, dirigiram-se ao engenheiro Baptista 

                                                
450 Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/348970_04/27436. Acesso em: 12 fev. 2021. 
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Pereira a fim de comunicar que o artigo publicado no A Voz do Trabalhador,451 que 

“atacava” o engenheiro pessoalmente, provavelmente contendo denúncias e 

reivindicações, não estava atrelado ao Sindicato.452  

Ainda em dezembro do mesmo ano, o documento expedido pelo Sindicato 

dos Mineiros a Roberto Cardoso, além de apresentar a diretoria do Sindicato, 

manifestava o descontentamento do operariado em relação à tabela de preços do 

armazém “[...] que não tem sido executada na totalidade dos gêneros, conforme a 

tabela enviada pelo Sr. Prefeito Municipal”.453 Também era solicitado um prédio para 

a construção da sede social do Sindicato ou licença para a construção do prédio em 

terreno da Companhia.  

Sobre a tabela de preços do armazém, esta era uma reivindicação constante 

nas documentações do fundo documental Sindicato. Em documento, era registrado 

que, para a fiscalização da tabela, o Sindicato dos Mineiros deveria nomear um 

membro da diretoria que, juntamente com o engenheiro-chefe, verificaria as faturas 

originais do custo das mercadorias adquiridas. Segue trecho do documento:  

 

Caso os preços sejam modificados em desacordo com a porcentagem 
estipulada no item C, o engenheiro chefe devidamente autorizado por mim 
(Roberto Cardoso) imporá ao Armazém a multa de um conto de réis por 
cada infração, cuja importância será dividida em partes iguais, sendo uma 
doada a esse Sindicato e a outra entregue ao nosso Vigário para 

distribuição aos necessitados aqui residentes.454  

 

É importante sublinhar que, no Dissídio Coletivo de 1943, o qual será 

analisado adiante, apresentava a denúncia de que Roberto Cardoso era um dos 

sócios do armazém de secos e molhados na região das minas, portanto, essa 

situação relacionada aos preços aviltantes jamais teria uma solução se não fosse 

por meio das lutas da própria categoria. 

A “proclamação” de agosto de 1934 convocava para a assembleia geral 

extraordinária “[...] todos os trabalhadores da mina [...] a fim de esclarecer fatos e 

evitar maus entendidos, e possíveis explorações”. Foi declarado que o Sindicato não 

recusava a ninguém a inscrição no seu quadro social. Assim, foi dito “[...] aos 

                                                
451 Órgão oficial da Federação Operária do Rio Grande do Sul (FORGS). 
452 Documento encaminhado pelo Sindicato dos Mineiros ao engenheiro Augusto Baptista Pereira. 
Butiá, 27/12/1933. Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
453  Documento encaminhado pelo Sindicato dos Mineiros a Roberto Cardoso. Butiá, 20/12/1933. 
Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
454 Documento encaminhado pelo Sindicato dos Mineiros a Roberto Cardoso. Butiá, 20/12/1933. 
Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
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camaradas que por ventura tenham sido recusados” que apresentassem suas 

reclamações na secretaria do Sindicato.  

Entre as primeiras reivindicações do Sindicato dos Mineiros, estava o pedido 

de concessão de férias aos operários conforme o Decreto nº 23.768, de 18 de 

janeiro de 1934. Os representantes do Sindicato afirmavam que os operários 

estavam “[...] perfeitamente integrados nas leis do país, pois foi aprovado pelo 

Departamento Nacional do Trabalho a filiação destes operários ao nosso Sindicato 

nas Minas de Arroio dos Ratos”455.  

Georges Gougenheim, diretor da companhia mineradora, respondeu a Castor 

Bispo, presidente do Sindicato, acerca da questão referente às férias dos operários. 

Recorrendo ao parágrafo único do Decreto nº 23.768, afirmava que não seriam 

descontados das férias “[...] os dias em que não tiver havido trabalho por 

conveniência do empregador”.  

Gougenheim afirmava que recusar a lógica legal a favor dos empregados 

seria conceder privilégio singular de classe social, ancorando-se assim na 

Constituição, que, em seu artigo 113, dispunha: “Todos são iguais perante a lei. Não 

haverá privilégios, nem distinções [...]”.456 Observa-se aqui o típico argumento liberal 

utilizado pela classe dominante, tendo em vista que, pela lógica, os operários, 

destituídos dos meios de produção, já são obviamente destituídos de qualquer 

privilégio.  

Ainda sobre a questão das férias de 1934, em documento encaminhado por 

Ernani de Oliveira, Inspetor Regional do Trabalho, à Companhia Carbonífera Rio-

Grandense,457 foi citado o artigo 9º do Decreto nº 23.768, o qual dispunha:  

 

[...] serão descontados do prazo e do pagamento das férias os dias em que 
os empregados tiverem deixado de comparecer ao serviço, salvo caso de 
doença ou outro motivo de força maior devidamente justificado à juízo dos 
responsáveis pela administração do estabelecimento ou empresa.  

 

                                                
455 Documento encaminhado pelo Sindicato dos Mineiros ao engenheiro Augusto Baptista Pereira. 
Minas do Arroio dos Ratos, 24/10/1935. Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. 
AHM.  
456 Documento encaminhado por Georges Gougenheim a Castor Bispo. Porto Alegre, 12/10/1935. 
Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
457 Documento encaminhado pela Inspetoria Regional do Ministério do Trabalho à Companhia 
Carbonífera Rio-Grandense. Porto Alegre, 24/07/1934. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 
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Oliveira respondeu que, no caso de greve em que os empregadores 

reconhecem razão por parte dos empregados, as faltas seriam por motivos de força 

maior. Dificilmente o empregador daria razão a um caso de greve, assim esta 

questão continuou sendo um impasse não solucionado pela inspetoria.  

Ainda sobre as férias, o Sindicato dos Mineiros encaminhou ao engenheiro-

chefe, Augusto Baptista Pereira, ofício contendo a relação de sócios filiados à 

entidade, já que, segundo a legislação vigente, as férias só seriam concedidas aos 

empregados que previamente apresentassem as suas carteiras profissionais. Nesse 

ofício, os representantes do Sindicato colocavam-se como leigos em matéria jurídica 

e afirmavam “que de melhor boa vontade das partes” dependia a solução da 

questão. Dessa maneira, buscava-se uma conciliação especialmente em relação à 

situação dos tocadores de carros, que vinham se manifestando contrários ao 

trabalho noturno e, por isso, não realizando a retirada do minério extraído durante o 

terceiro terno aos sábados.458  

Porém, nestas negociações executadas pelo Sindicato dos Mineiros, nota-se 

que os patrões de galeria colocavam-se como classe (“reunida em sessão a classe 

de patrões de galerias”). Assim, em setembro de 1934, dirigiam-se ao engenheiro 

Baptista Pereira por meio do Sindicato dos Mineiros a fim de tratar de assuntos 

relacionados à “classe”.459 O assunto principal era o pedido para que fosse garantido 

aos patrões de galeria a diária correspondente à chapa de furador “[...] quando o 

produto do trabalho não chegar a dita importância, sendo-lhes pagos também os 

dias em que a numeração não puxou por falta de ajudantes e tocadores”. Esse 

pedido estava relacionado às despesas contraídas com a empreitada nas galerias, 

sendo que havia casos em que se trabalhava um mês inteiro e não se ganhava 

nada, tendo em vista as despesas a serem pagas.  

Em 23 de agosto de 1935, Waldemar Rodolfo Alves, presidente da junta 

administrativa do Sindicato dos Mineiros, foi comunicado pelo engenheiro-chefe 

Baptista Pereira sobre o recebimento de sua correspondência a qual anunciava a 

sua vinda para as minas a fim de realizar a inscrição dos operários que quisessem 

filiar-se ao Sindicato. Baptista assim afirmava: “[...] sereis bem recebidos por parte 

                                                
458 Ofício expedido pelo presidente do Sindicato dos Mineiros, Mariano Latosinski, ao engenheiro-
chefe Augusto Baptista Pereira. Minas do Butiá, 02/07/1934. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM.  
459 Ofício nº 4/B encaminhado pelo presidente do Sindicato dos Mineiros, Mariano Latosinski para o 
engenheiro chefe Augusto Baptista Pereira. Minas do Butiá, 04/09/1934. Fundo documental 
Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AH).  
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desta Administração que tem, não só acolhido, como também prestigiado as 

diretorias passadas que tem pleiteado seus direitos dentro da ordem”.460 

No dia posterior, Rodolfo Alves comunicou a Augusto Baptista Pereira sobre a 

fundação, nas minas de Arroio dos Ratos, de um núcleo sindical. Francisco Moreira 

dos Santos foi eleito para o cargo de delegado-geral junto à direção da 

Companhia.461  

Em setembro de 1935, foi comunicado a Baptista Pereira sobre a nova 

diretoria que assumiria o Sindicato dos Mineiros em Arroio dos Ratos no período de 

1935 a 1936: Castor Bispo (presidente), Affonso Pereira Martins (vice-presidente), 

Amaro Junqueira Saraiva (primeiro secretário), Nicolau Tolentino (segundo 

secretário), Affonso Seiffert (primeiro tesoureiro), Gustavo Muller (segundo 

tesoureiro) e Pedro Lougue Sobrinho (fiscal-geral).462  

É interessante notar que, ao lado da correspondência, eram apresentados os 

serviços prestados pela entidade, entre os quais estavam: “Assistência judiciária, 

médica e farmacêutica; Escola para os associados e filhos dos mesmos; Curso de 

datilografia; Biblioteca que possui excelentes obras dos melhores autores composta 

de 500 volumes. É frequentada das 19h às 22h”.463 

Entre os primeiros embates de Castor Bispo como presidente do Sindicato 

dos Mineiros, estava o encaminhamento de reclamações dos operários em relação à 

forma que a administração da Companhia realizava o pagamento do carvão extraído 

do Poço 2. Segundo Bispo, esse sistema era “[...] lesivo aos interesses dos 

operários”. A pesagem do carvão, ao invés de ser realizada na presença dos 

operários, era feita no Porto do Conde, “[...] longe de suas vistas e da sua 

verificação”.464 Acrescentava-se ainda que as locomotivas que transportavam o 

carvão extraído do Poço 2 eram abastecidas por parte do minério que estava sendo 

                                                
460 Documento encaminhado por Waldemar Rodolfo Alves ao engenheiro Augusto Baptista Pereira. 
Arroio dos Ratos, 23/08/1935. Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
461 Documento encaminhado pelo Sindicato dos Mineiros ao engenheiro Augusto Baptista Pereira. 
Minas do Arroio dos Ratos, 24/08/1935. Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. 
AHM.  
462 Documento encaminhado pelo Sindicato dos Mineiros ao engenheiro Augusto Baptista Pereira. 
Minas do Arroio dos Ratos, 20/09/1935. Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. 
AHM. 
463 Documento encaminhado pelo Sindicato dos Mineiros ao engenheiro Augusto Baptista Pereira. 
Minas do Arroio dos Ratos, 20/09/1935. Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. 
AHM. 
464 Documento encaminhado por Castor Bispo, presidente do Sindicato dos Mineiros ao engenheiro 
Baptista Pereira. Arroio dos Ratos, 26/11/1935. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 
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transportado, o que consequentemente diminuía o peso do carvão e defasava o 

valor pago aos operários.  

A imprensa foi umas das formas constantemente utilizadas pelo Sindicato 

para expressar várias de suas reivindicações. Sobre isso, em 11 de junho de 1944, 

em matéria no jornal A Noite, do Rio de Janeiro, foi exposta a seguinte denúncia, 

sob o título “Menosprezo à nossa legislação trabalhista”: 

 

O Sr. Porto Pires, advogado dos operários das minas carboníferas de S. 
Jerônimo, no Rio Grande do Sul, alega-nos que a empresa empregadora 
não está cumprindo as leis trabalhistas, negando-se até mesmo a realizar o 
pagamento aos seus operários de salários adicionais – Nunca alcançaram 
os benefícios que elas evidentemente lhes asseguram.  

 

Ainda sobre as reivindicações por meio da imprensa, em 1933, durante a 

visita do Inspetor Regional do Trabalho às minas de Butiá, este estaria 

acompanhado de Mario Mattos do Jornal da Manhã e sua numerosa caravana que 

estava em missão de propaganda sindical e política. O Sindicato dos Mineiros 

naquela ocasião ofereceu aos visitantes um almoço na casa de Alcides Conter,465 

professor nas minas de Butiá, que demonstrava simpatia às ideias do Cadem.  

Segundo Speranza (2012, p. 69), Cardoso e Conter (também professor, dono 

de uma pensão e organizador do Butiá Futebol Clube) se tornaram cada vez mais 

unidos por laços pessoais”. Isso indica o quanto o Sindicato atuava por meio de 

relações por vezes contraditórias, ou seja, aproximando-se das redes que, de 

alguma forma, sustentavam a imagem de falsa benemerência do Cadem. 

 

5.1.2 Resistências autônomas 

 

Ademar dos Santos Jardim, chapa 1738, declara que fizeram greve ontem, 
tendo abandonado o serviço em virtude de serem sacrificados, que foi 
convidado pelos companheiros (Filhote?), Raphael e Antonio Albuquerque 
que integram este movimento de rebeldia, mas que os mesmos ficaram 
trabalhando, que não teve oportunidade de queixar-se por falta de 
motivos.466  

 

Neste manuscrito (Figura 38), consta que um grupo de operários intentou 

realizar uma greve devido às péssimas condições de trabalho enfrentadas, embora 

                                                
465 Pública-forma. Porto Alegre, 18/01/1938. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 
466 Manuscrito. Butiá, 07/06/1939. Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. 
Arquivo Histórico da Mineração (AHM). 
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somente um dos operários tenha realmente posto em prática a paralisação, 

enquanto os demais continuaram as atividades. Este ato foi considerado pelos 

patrões como um “movimento de rebeldia”. 

 

Figura 38 – Manuscrito com depoimento sobre o “movimento de rebeldia” nas 
minas (Butiá, 07/06/1939) 

 

 
 
Fonte: Arquivo Histórico da Mineração. 

 

A mesma declaração sobre este evento de 1939 foi feita pelos operários João 

Kowalezyk, Paulino Marques de Oliveira, Antonio José, Gervasio F. Silva, Thomaz 

Lopes Moreira, João Barbosa, Delmar Vargas, José Vasco Filgueiras, Manoel R. 

Abreu, Genesio Dornelles, Laudelino Silva e Luiz Conceição Almeida.  

Em plena vigência da ditadura do Estado Novo, as paralisações dos mineiros 

prosseguiam, demonstrando o caráter combativo da categoria. Observa-se também 

o caráter combativo dos operários no caso da paralisação dos operários do Porto do 

Conde em 1938. 

Em 17 de outubro de 1938, Alipio Nogueira, mestre de linha no Porto do 

Conde, foi interrogado sobre “[...] perturbações” feitas por João Lopes Rodrigues. 
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Essas “perturbações”467 diziam respeito às reclamações acerca do trabalho aos 

domingos, em dias de chuva e feriados. Outra questão estava relacionada ao 

acidente sofrido pelo operário Adão Liota nos trilhos do Porto do Conde, caso em 

que o operário não solicitou o atestado de acidente de trabalho e, sendo visitado por 

João Lopes Rodrigues e Cecílio Ernandes, ambos membros do Sindicato dos 

Mineiros, fora comunicado que deveria retirá-lo.  

Antonio Victor de Souza, também operário do Porto do Conde, negou ter 

conhecimento das supostas “agitações” promovidas pelo delegado do Sindicato dos 

Mineiros, João Lopes Rodrigues. A presença do engenheiro-chefe Herbert Castro 

Lima, do subdelegado Luiz Custódio de Souza e de Zalmiro Keenan, presidente do 

Sindicato, parecia intimidá-lo no momento do seu depoimento. Por outro, pode 

expressar uma forma de proteger os membros do Sindicatos de possíveis 

retaliações. 

Esta resistência vinda diretamente dos operários, alguns ligados à diretoria do 

Sindicato, muitas das vezes chocava-se com as estratégias da entidade de classe, 

constituindo-se em um caminho paralelo de lutas. Essa situação pode ter relação 

com o movimento nas minas no ano de 1933, o qual denunciou sindicalistas que 

recebiam favores da Companhia Mineradora.468 Essas denúncias, de alguma forma, 

insuflaram ações autônomas à intervenção do Sindicato. 

O subdelegado de polícia em Butiá, Candido do Amaral Batalha, afirmava, em 

relatório, ter recebido do engenheiro Baptista Pereira uma carta em que comunicava 

sobre um movimento “[...] que se presumia ser de caráter grevista, e pedindo 

providências no caso, instaurei junto à Administração da Mina, um inquérito policial e 

administrativo, a fim de ser apurado o que havia de verdade sobre o caso”. Seguia o 

depoimento das testemunhas.  

Segundo o depoimento do operário Fernando Carvalho:469  

 

Foram realizadas reuniões para prestarem informações ao Inspetor 
Regional do Trabalho sobre diversas lacunas existentes na Cooperativa, 
açougue, matadouro, caldeiros, peneiras, balança, elevadores médicos e 
subsolo e outros operários que cogitavam do assunto estava o Sr. José 

                                                
467 Ata sobre o interrogatório prestado junto à diretoria do Sindicato dos Mineiros e o engenheiro 
Castro Lima. Minas do Butiá, 17/08/1938. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 
468 Relatório. Minas do Butiá, 07/08/1933. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 
469 Fernando Carvalho era natural do Amazonas, tinha 24 anos e trabalhava como ajudante da 
Fábrica de Pólvora. 
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Chagas Seixas, que não trataram do caso por intermédio do Sindicato, 
porque o Dr. Ernani de Oliveira, lhe tinha declarado ter perdido a confiança 
na direção do Sindicato, pois ele, depoente, era o único da diretoria do 
mesmo que não tinha recebido favores da Companhia e que por isso 
mandou um seu enviado José Chagas Seixas para informa-lhe a verdadeira 
situação dos trabalhos da mina, que uma comissão de operário composta 
dos Srs. José Chagas Seixas e Clovis Moog já havia conferenciado com o 
Dr. Ernani e dele recebido instruções para agirem. 

 

O restante do documento segue com depoimentos dos operários, incluindo 

indicação daqueles que não eram sindicalizados e que manifestavam não levar 

adiante o assunto principal da reivindicação (pedido de rebaixamento dos preços da 

cooperativa) por meio do Sindicato, pois acreditavam que, por meio das relações 

entre o Sr. Chagas e Ernani de Oliveira, seria mais provável o atendimento da 

demanda. Esse fato demonstrou que, mesmo sem a representação da entidade de 

classe, os operários, impelidos por uma solidariedade, ainda que descontinuada, 

organizavam-se de maneira independente como forma de levar adiante as suas 

reivindicações.  

Não somente fora da atuação da entidade de classe, por momentos 

desacreditada pelos próprios operários, mas também fora dos espaços 

tradicionalmente conhecidos por suas lutas contra o capital é que também foi 

possível observar as resistências. Assim, percebe-se o quanto as lutas dos mineiros 

adquiriram contornos para além do meio (Sindicato dos Mineiros) e das demandas 

mais típicas do operariado (melhorias nas condições de trabalho e salários, por 

exemplo), incluindo também a defesa dos seus modos de lazer e sociabilidade entre 

estas as práticas de lazer, esportivas e de sociabilidade. 

 

5.2  VIGILÂNCIA, DIREITO AO LAZER E DISSÍDIO DE 1943  

 

O lazer, descrito nas fontes estudadas como “recreação”, estava listado entre 

as ações de assistência promovidas pelo Cadem. Como descrito no primeiro 

capítulo, conforme o relatório da assistência social, entre os anos de 1942 e 1943, o 

Consórcio investiu na construção de prédios para sociedades esportivas e 

recreativas. A conjuntura do esforço de guerra favoreceu, de alguma maneira que 

uma pequena parte dos lucros advindos da superexploração empreendida nas 

minas fosse aplicada nestas áreas que também faziam parte da constituição da 
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comunidade operária, além de trazer uma imagem positiva para o Cadem diante da 

conjuntura. 

Conforme Gomes (2013), o lazer está relacionado ao uso do tempo como 

mecanismo de controle, embora se entenda que esse controle não pode ser 

considerado total. Antes de adentrar as questões voltadas ao direito ao lazer, cabe 

considerar algumas questões relacionadas aos estudos do lazer. 

Dias (2018, p. 3) aponta que “as primeiras pesquisas sobre a História do 

Lazer surgiram na intersecção de pelo menos três campos do conhecimento: a 

sociologia funcionalista, a história do trabalho e o nascente campo interdisciplinar 

dos estudos do lazer”. Segue Dias (2018, p. 7) afirmando que: 

 

[...] apesar do reconhecimento de que distintas formas de diversão sempre 
tenham integrado a vida social de diferentes épocas, a tese predominante 
na historiografia do lazer é de que o significado social de diversões pré-
industriais era diferente do que o lazer moderno se tornaria a partir de dado 
momento.  

 

O autor (2018) propõe uma alternativa às teses principais relacionadas aos 

estudos sobre o lazer. Segundo ele, “A maneira como diversos grupos sociais se 

relacionavam e se relacionam, no passado e no presente, com suas diversões e 

seus trabalhos podia e pode ainda, ser muito mais matizada do que supõe ‘teorias’ 

usualmente adotadas nos estudos do lazer” (DIAS, 2018, p. 20). Mesmo tendo em 

vista análises voltadas ao período industrial, é preciso observar o fenômeno do lazer 

para além da relação entre trabalho e tempo de não trabalho, que se relaciona a um 

modelo interpretativo predominante. 

Veal (2004), ao abordar três tradições de pesquisa, que, segundo o autor, 

desapareceram em grande parte dos estudos do lazer, apontou que as primeiras 

pesquisas empíricas sobre as relações entre trabalho e lazer surgiram a partir de 

investigações em sociologia industrial que exploravam até que ponto os 

trabalhadores eram comprometidos com o trabalho e as organizações que os 

empregam, em oposição às preocupações fora do ambiente de trabalho, incluindo o 

lazer. Citando o trabalho de Dubin (1956), Veal (2004) afirmou que, para Dubin, 

apenas uma minoria dos trabalhadores industriais viam seu trabalho como a faceta 

mais importante de suas vidas. 

Veal (2004) menciona também os estudos de Wilensky (1960), que 

apresentam um contraste entre um lazer compensatório e um lazer alienante. Assim, 
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segundo Veal (2004), Wilensky procurou vincular a relação entre trabalho e lazer a 

questões de uma estrutura social e econômica mais ampla – um aspecto que foi 

amplamente perdido em desenvolvimentos subsequentes de suas ideias na 

literatura acerca do tema. 

Aqui, na presente pesquisa, o lazer não é visto exclusivamente a partir da 

ótica compensatória, ou seja, como uma forma de compensar os ritmos 

desgastantes da vida nas fábricas, nem como um instrumento de alienação, mas sim 

como fenômeno que, ao adentrar a vida dos trabalhadores das minas do Baixo 

Jacuí, proporcionou, a partir de suas formas organizativas (clubes de futebol e 

sociedades recreativas), experiências elementares ao processo de formação da 

classe com suas heterogeneidades e num movimento dialético de dominação de 

resistência. 

Tendo em vista a conjuntura em questão, é importante sublinhar que, em 

1943, foi implantado pelo governo federal o Serviço de Recreação Operária 

(SRO),470 que ficou incumbido de organizar as horas de lazer dos trabalhadores e de 

suas famílias. Esse órgão estava ligado ao Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio (vinculado ao programa de assistência) e tinha os sindicatos como 

aliados. Esteve à frente dos trabalhos do SRO o jurista Arnaldo Süssekind, que 

inclusive foi representante brasileiro junto à Organização Internacional do Trabalho 

(OIT).  

O SRO teve uma atuação bastante destacada no distrito federal (naquele 

período, Rio de Janeiro), mas suas ações a partir de 1946 procuraram abranger, 

ainda que modestamente, outros Estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, 

Pernambuco, Paraná, Paraíba e Minas Gerais (GOMES, 2003). 

Segundo Gomes (2003, p. 257): “Com a redução da jornada de trabalho, 

imperava o pensamento de que as horas adicionais poderiam ser perigosamente 

empregadas, pelo operariado, com alcoolismo, prostituição, jogos de azar e todo o 

tipo de ação que poderia provocar a degradação física, moral e social”. 

A estratégia governamental foi a criação do Decreto-lei nº 4.298, de 14 de 

maio de 1942, que previa a aplicação do imposto sindical em finalidades culturais e 

esportivas em consonância com as ideias de controle do tempo de lazer do 

trabalhador. Essas medidas estavam relacionadas às recomendações propostas 

                                                
470 Portaria nº 63, de 06 de dezembro de 1943. 
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pela OIT, que já em 1921, durante a Conferência de Paris (Recomendação nº 21), 

abrangia a questão da utilização do tempo livre. 

Posteriormente, um ano após a Conferência de Bruxelas (1935), foi lançada a 

obra “Les loisirs du travailleur” (1936). Segundo Rodrigues (2006, p. 29), essa 

publicação chegou ao Brasil apenas em 1942, após a participação de Süssekind nas 

reuniões da OIT em Genebra, “[...] que se torna nesse mesmo ano membro da 

Comissão Internacional de Lazer dos Trabalhadores”. 

Neste contexto de discussão sobre o tempo livre e o lazer do trabalhador, 

entende-se como de estruturou a questão nas minas de São Jerônimo: uma 

conflituosa relação entre a vigilância por parte das companhias mineradoras e a 

consciência dos operários sobre seu direito ao lazer, de modo a levar esta demanda 

até os termos do Dissídio Coletivo de 1943, ainda que esse, numa primeira análise 

despretensiosa, tenha apenas uma aparência paternalista. No entanto, em uma 

observação mais cuidadosa, é possível notar que esse direito, antes de mais nada, 

era uma pauta da própria classe e não apenas um instrumento utilizado pelos 

patrões visando ao controle da sua mão de obra por meio dos espaços de lazer e 

sociabilidade. 

 

5.2.1  Vigilância  

 

Entre as ações da assistência social do Cadem, estava a de manter-se atenta 

às ações do governo federal, buscando implementar ações semelhantes nas vilas 

mineradoras de São Jerônimo. As ações do Cadem confundiam-se com ações de 

Estado, de maneira que até o diretor do Consórcio entre os anos de 1936 a 1951, 

Roberto Cardoso, poderia ser descrito como um “Getúlio471 das minas”. Segundo 

Speranza (2012, p. 76): 

 

[...] o descumprimento sistemático e a burla das leis sociais parece ter sido 
a tônica da atuação do Cadem [...] Isso não impedia que, em discursos e 
entrevistas, Roberto Cardoso costumasse enfatizar habilmente a relação 
próxima entre o programa de assistência que desenvolvia nas minas e o 
projeto varguista, apresentando-se como um seguidor do programa do 
presidente. 

 

                                                
471 Referência a Getúlio Vargas. 



243 

O investimento em ações de assistência voltadas ao lazer e aos esportes 

atentava-se para a busca da legitimação de valores rotulados como modernos 

(progresso, ordem, civilização, etc.) e que encontravam sustentáculo no discurso 

higienista. Reordenamento e controle do espaço, identificação de “classes 

perigosas” e definição de comportamentos saudáveis acompanhavam essa lógica.  

Contudo, mesmo em meio a esse ideário difundido através da coação e da 

vigilância, situações contrárias às defendidas pelo Cadem descreviam os sentidos 

do lazer e da sociabilidade para o operariado, que, mesmo aparentemente aderindo 

ao discurso da classe dominante, expressava, na prática, formas variadas de uso do 

tempo e espaço para suas práticas lúdicas e esportivas. 

Os casos de violência entre os operários durante seu lazer e práticas 

esportivas eram usados pelas companhias mineradoras como argumentos na 

tentativa de impor seus padrões de práticas a partir do higienismo. A violência pode 

ocorrer em qualquer espaço, e não somente entre a classe operária. Além do crime 

ocorrido em campo de futebol, destacado no capítulo anterior, encontramos casos 

de violência ocorridos no interior de outros espaços de lazer e sociabilidade da 

região. 

Em 22 de junho de 1937, Francisco Moreira dos Santos, secretário do 

Sindicato dos Mineiros escrevia ao engenheiro-chefe das minas de Butiá acusando o 

recebimento de ofício no qual constavam depoimentos do inquérito aberto para 

apurar denúncia contra Alfredo Conter, empregado da Companhia,472 que inclusive 

seria apontado dois anos mais tarde em relatório produzido por Luiz Custódio de 

Souza473 (subdelegado de polícia em Butiá) sobre a vigilância nas minas de Butiá.  

O documento identificado como “Depoimento de D. Maria Rodrigues” 

descrevia um suposto caso, em que estaria envolvido Alfredo Conter, de “[...] 

transações ilícitas com tocadores de carros”,474 em 1937, sobre o qual a depoente 

disse nada saber.  

                                                
472 Correspondência de Francisco Moreira dos Santos para o engenheiro-chefe das minas de Butiá, 
Herbert de Castro Lima. Minas de Butiá, 22/06/1937. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 
473 Luiz Custódio de Souza, designado subprefeito em 1937 e subdelegado de polícia nas Minas de 
Butiá em 1938, segundo os documentos levantados por esta pesquisa, teve uma atuação pautada em 
extrema vigilância do operariado das minas. Segundo Hoff (1992), foi um dos fundadores do Partido 
Social Democrático (PSD), em 1946, e foi membro da Liga de Defesa Nacional. 
474 Depoimento de D. Maria Rodrigues sobre o caso Alfredo Conter. Minas do Butiá, 11/06/1937. 
Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
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Já o operário João de Oliveira Lopes, em relação ao caso Alfredo Conter, 

afirmava, em depoimento, que tinha presenciado Conter receber dinheiro de um 

tocador de carros, e que se tratava do pagamento da prestação de um violão, o qual 

Conter havia vendido para o tocador de carros Pedro Samchuk, que também em 

depoimento confirmou esta versão.  

Já no relatório de 1939, consta um conflito ocorrido durante um baile de 

carnaval, no salão do cinema de Butiá, entre Ney Rezende e Alfredo Conter. Nessa 

confusão, os dois envolvidos foram feridos a cadeiradas. Esse fato, ocorrido em 

fevereiro de 1939, segundo consta no relatório, também teve a interferência do 

Sindicato dos Mineiros no que diz respeito à defesa de Alfredo Conter. Afirmava 

existir uma “luta” entre os membros do Sindicato dos Mineiros e Ney Rezende, que 

era enfermeiro da Caixa de Aposentadorias e Pensões da Companhia Carbonífera 

Rio-Grandense (CCR). Foi procedido o auto do corpo de delito, e os dois envolvidos 

na briga foram condenados a três meses de prisão.  

Ainda segundo o relatório de 1939,475 produzido por Souza, em janeiro 

daquele ano em Butiá, durante a realização de carreiras de cancha reta,476 houve 

uma discussão entre Manoel Vargas (apontado no relatório como “desordeiro já 

conhecido de há muitos anos”) e Julio Lopes. Conduzido Vargas à prisão, foi 

afirmado que um membro do Sindicato dos Mineiros “[...] disse ao cabo Leônidas: – 

Prenderam o Vargas. Vocês vão ver o abacaxi em cima de vocês”.477 

Conforme o relatório, os autos de corpo de delito eram realizados apenas em 

ferimentos “de certa natureza que impossibilitassem o indivíduo de trabalhar”478, já 

nos demais casos os culpados deveriam trabalhar em serviços públicos por 24 

horas.  

O documento segue discorrendo sobre a atuação das autoridades policiais 

coibindo as atividades tidas como proibidas nas vilas mineradoras, entre as quais 

estava o jogo de cartas, prática bastante comum entre a comunidade local. Foi 

citado o delegado de polícia em São Jerônimo, Mario Cruz Filho, que, naquela 

                                                
475 Relatório. Subdelegacia do 3º Distrito de São Jerônimo. Vila do Butiá, 04/11/1939. Fundo 
documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
476 Carreira de cancha reta é uma modalidade de corrida de cavalos típica do Rio Grande do Sul, 
realizada fora dos clubes de corridas, que atraía multidões e movimentava um vasto mercado ilegal 
de apostas. Ver João Santos (2018). 
477 Relatório. Subdelegacia do 3º Distrito de São Jerônimo. Fl. 1. Vila do Butiá, 04/11/1939. Fundo 
documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
478 Relatório. Subdelegacia do 3º Distrito de São Jerônimo. Fl. 2. Vila do Butiá, 04/11/1939. Fundo 
documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
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oportunidade, havia sido informado sobre a permanência nas região das minas do 

espanhol José Paradas Mendes, “[...] cuja ocupação exclusiva era o jogo”: 

 

[...] Mandado chamar a esta sub-delegacia e perguntado sobre as razões 
porque não trabalhava, respondeu José Paradas Mendes que a mina não 
lhe dava trabalho. Procurado saber os motivos da negativa da direção das 
minas em dar-lhe serviço, fui informando que a mesma era justificada pelo 
fato de, há cerca de dois anos atrás, ter José Paradas abandonado o cargo 

que ocupava na Companhia para dedicar-se ao jogo.479  

 

Mendes foi preso e, segundo consta no relatório, Fernando Carvalho, membro 

do Sindicato dos Mineiros “[...] tomou a sua defesa tendo o delegado, não sei por 

quais razões posto o mesmo em liberdade”.480  

Por fim, foi apontado o caso do “preto Waldomiro Ferreira”.481 Observa-se 

aqui a preponderância de uma linguagem racista, algo presente na realidade das 

minas, inclusive entre o próprio operariado. Segundo consta, Waldomiro sofreu um 

acidente de trabalho e, comparecendo ao ambulatório da Companhia Brasil de 

Seguros, seguradora dos operários das minas, recebeu tratamento. Conforme 

afirmado pelo subdelegado, para retirar os curativos, o operário dirigiu-se ao 

ambulatório em horário que não havia expediente e que, mesmo assim, o enfermeiro 

foi realizar o atendimento. 

O relatório aponta para o seguinte diálogo entre o enfermeiro e Waldomiro:  

 

(Enfermeiro) “– Você andou toda a manhã e tem toda a tarde para fazer 
curativo”, tendo o negro respondido “faça se quiser, que nisto atendem 
quando querem” e quando o enfermeiro lhe disse “você está atendido”, o 
negro agarra-o pelos braços e forma o escândalo. Neste momento, 
justamente, já estavam presentes os membros do Sindicato dos Mineiros 

aqui residentes, acompanhando Waldomiro, como a um Santo.482  

 

A partir do que trecho transcrito acima, observa-se o tratamento ao qual os 

operários estavam submetidos: atendimentos restritos em relação ao tratamento de 

acidentes. A maneira com que Waldomiro reivindicou seu direito de ser atendido 

após sua jornada em busca de atendimento juntamente com a intervenção de 

                                                
479 Relatório. Subdelegacia do 3º Distrito de São Jerônimo. Fl. 2. Vila do Butiá, 04/11/1939. Fundo 
documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
480 Relatório. Subdelegacia do 3º Distrito de São Jerônimo. Fl. 2. Vila do Butiá, 04/11/1939. Fundo 
documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
481 Relatório. Subdelegacia do 3º Distrito de São Jerônimo. Fl. 3. Vila do Butiá, 04/11/1939. Fundo 
documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
482 Relatório. Subdelegacia do 3º Distrito de São Jerônimo. Fl. 3. Vila do Butiá, 04/11/1939. Fundo 
documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
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membros do Sindicato sobre a situação foi interpretada como desordeira pelos 

responsáveis pela vigilância nas minas.  

A estrutura burocrática (horários restritos de atendimento ambulatorial, tendo 

em vista o constante número de acidentes nas décadas estudadas), juntamente com 

um aparato de vigilância, tentava criar, de algum modo, um ambiente de controle, 

mas, mesmo assim, não impediu os operários de manifestarem suas reivindicações, 

seja por meio de suas iniciativas individuais ou da entidade de classe. 

O documento finaliza concluindo que os fatos foram provocados em virtude da 

visita que iria acontecer de dois representantes do Ministério do Trabalho. Assim, 

tentando atingir e detratar o papel do Sindicato, o subdelegado Souza afirmou que a 

entidade “[...] não conhece ou procura esconder suas verdadeiras finalidades de 

entidade mediadora entre empregados e empregadores, tornando-se, ao contrário 

de lutar pelos verdadeiros interesses de seus associados, fomentador de questões 

de somenos importância”.483  

Chama a atenção o fato do relatório de 1939 apresentar situações em que o 

lazer e a sociabilidade estão, de alguma forma, envolvidos. Com exceção do caso 

Waldomiro Santos, os demais apontam para ocorrência de violência em canchas de 

carreira e em sociedades recreativas e o envolvimento de operários com os jogos de 

azar.  

Entende-se que as práticas lúdicas e esportivas constituíam partes 

fundamentais para esta comunidade operária, concedendo-lhe sentido, e, portanto, o 

lazer foi compreendido pelos operários como um direito também a ser defendido, 

assim como a autonomia e o próprio sentido de suas práticas.  

 

5.2.2  Sobre o Dissídio Coletivo de 1943: entre a desqualificação e a defesa do 
lazer operário 
 

O Dissídio Coletivo de 1943484 apresentava a importância do lazer e da 

sociabilidade para a vida do operariado das minas de São Jerônimo. O Cadem, ao 

mesmo tempo que se colocava como apoiador dos espaços legitimados para a 

realização das práticas lúdicas e esportivas dos mineiros e suas famílias, também 

                                                
483 Relatório. Subdelegacia do 3º Distrito de São Jerônimo. Fl. 3. Vila do Butiá, 04/11/1939. Fundo 
documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
484 Dissídio Coletivo promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração do Carvão 
e Consórcio Administrador de Empresas de Mineração (1943). Fundo documental Sindicatos. 
Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
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coibia as práticas que, conforme o ideário higienista, eram consideradas não 

saudáveis, porém comuns e que persistiram entre os operários das minas. 

Observa-se ainda, conforme descrito no Dissídio Coletivo de 1943, o quanto a 

desqualificação das sociabilidades e dos lazeres desenvolvidos pelos operários e o 

investimento em lazeres e esportes específicos considerados “sãos” pela classe 

dominante (tênis, vôlei, ginástica, etc.) faziam parte da tentativa de 

instrumentalização dos corpos para servir ao capital.  

O Círculo Operário Católico, que se instalou na região das minas e contou 

com o apoio das companhias mineradoras, também exerceu um papel de destaque 

nesse processo. Embora os documentos apontem para uma breve atuação na 

região,485 esta entidade, de orientação conservadora, promoveu atividades 

envolvendo jogos em canchas de bolão, ping-pong e basquete. 

Como apresentado no primeiro capítulo (seção 2), o Círculo Operário Católico 

apresentava-se como um espaço para a prática de atividades lúdicas e esportes 

compatíveis com o ideário higienista disseminado e defendido pelas companhias 

mineradoras. Na Figura 39, a seguir, é possível verificar a presença de homens bem 

vestidos portando a bandeira do Círculo. Chama a atenção a presença de um 

sacerdote católico, o fato de haver apenas um homem negro, que aparece mais ao 

centro da fotografia, e crianças que parecem ter sido excluídas do registro: uma, na 

parte central ao fundo da imagem, abaixou-se e a outra parecia ser puxada 

fortemente por mãos adultas no canto direito da imagem (Figura 39). 

O jornal Voz do Povo, em matéria sobre as eleições de dezembro de 1945, 

referia-se aos objetivos do Círculo Operário Católico. No início da matéria, foi 

denunciada a forma com que, nas eleições, “[...] explora-se então todos os pontos 

sensíveis dos homens desde os seus mais sagrados sentimentos de família às mais 

profundas e arraigadas convicções religiosas com uma desfaçatez e falta de pudor 

que enojam, que já de tão baixos não revoltam”.486  

 

 

                                                
485 Em correspondência, Francisco Moreira dos Santos, segundo secretário em exercício do Sindicato 
dos Mineiros solicitava ao engenheiro Baptista Pereira a cedência do prédio para a instalação do 
Sindicato, haja vista que o Círculo Operário que ocupava o local havia sido extinto. Esse pedido foi 
feito em 1936. Ver: Documento encaminhado pelo Sindicato dos Mineiros ao engenheiro Augusto 
Baptista Pereira. Minas do Butiá. 14/05/1936. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 
486 VOZ DO POVO, nº 10, Caxias do Sul, 16/12/1945. 
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Figura 39 – Círculo Operário em Butiá. (193-?) 

 

 
 

Fonte: Grupo Acervo de Fotografias Históricas de Butiá (AFHB). 

 

A partir daí, a matéria passa a mencionar o Círculo Operário, que, nesse 

momento, 1945, segundo o jornal, “[...] entrava francamente na propaganda sectária 

desmascarando a sua verdadeira finalidade e para qual foi criado exclusivamente, 

que é a de dividir os trabalhadores, impedindo que, unidos numa única organização 

que é o Sindicato, possam conseguir suas justas reivindicações”.487  

Nesse sentido, o Círculo Operário que tentou articular-se nas minas de São 

Jerônimo atuava “duelando” com o Sindicato dos Mineiros tanto na busca por 

correligionários quanto na busca por estabelecer uma postura conservadora nas 

minas, que não entrasse em conflito com o capital. Tal posicionamento pode ser 

observado nas intervenções do Círculo em questões voltadas às condições de 

trabalho e também quando disputou espaço oferecendo atividades esportivas de 

sociabilidade e lazer ao operariado. 

Sobre essa questão, Stédile (2011, p. 116) aponta que “[...] a atuação dos 

círculos operários apoiava-se no tripé assistência à infância, instrução das massas e 

combate aos maus costumes e vícios”. Essa atuação também foi verificada pelo 

historiador em sua pesquisa voltada à compreensão do futebol como campo de 

                                                
487 VOZ DO POVO, nº 10, Caxias do Sul, 16/12/1945. 
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disputa entre operários e industriais fora das fábricas, tendo como referência 

principal o Grêmio Esportivo Renner, agremiação formada em 1931 no Quarto 

Distrito (bairros São João e Navegantes), em Porto Alegre. 

Em carta encaminhada por Baptista Pereira a Mario Porto Burity (vice-

presidente do Círculo Operário das Minas do Butiá), foi comunicado o recebimento 

de ofício que tratava da fundação do Círculo Operário das Minas de Butiá 

juntamente com os seguintes votos: “[...] cumprimentando a diretoria aclamada, faço 

votos para que esse Círculo atinja a finalidade a que se destina”.488 O engenheiro-

chefe dizia se colocar à disposição a qualquer hora para receber a visita da diretoria 

da entidade. Entende-se, a partir desse gesto, o alinhamento das companhias a este 

tipo de lazer e sociabilidade oferecido pelo Círculo como sendo o desejável pela 

classe dominante.489 

O Círculo Operário em Butiá foi fundado em 29 de junho de 1935, ou seja, 

dois anos após a fundação do Sindicato dos Mineiros. Logo após a sua fundação, foi 

realizado o pedido de um prédio à Companhia para que suas atividades pudessem 

ser desenvolvidas. Foi colocado em reunião que o antigo prédio do Sindicato seria 

de propriedade da Companhia, que, no momento, estava desocupado e que o 

Círculo poderia desenvolver suas atividades neste local. Assim, o Círculo ainda 

solicitava que pudesse utilizar o prédio sem o ônus de aluguel ou de luz. Esse 

pedido foi encaminhado a Roberto Cardoso por intermédio do engenheiro-chefe 

Augusto Pereira.  

Na resposta sobre a entrega do antigo prédio do Sindicato para o Círculo 

Operário, Roberto Cardoso afirmou o seguinte:  

 

Correspondendo ao apelo formulado resolvi ao cedê-lo, na esperança de 
que esse Círculo Operário aprecie o meu gesto e darei as necessárias 
ordens para a entrega do prédio. Estou crente que a Diretoria do Círculo 
manterá uma atitude serena e elevada, proporcionando, dentro da 
disciplina, o melhor entendimento com a Administração das Minas, 
imprimindo assim uma atmosfera de recíproca confiança entre aquela e os 

operários.490  

 

                                                
488 Carta enviada pelo engenheiro-chefe das Minas de Butiá, Augusto Baptista Pereira, a Mario Porto 
Burity (vice-presidente do Círculo Operário das Minas do Butiá). Minas do Butiá, 01/07/1935. Fundo 
documental Cadem. Série Assistência Social. Subsérie Desportes/Saúde/Cultura. AHM. 
489 Carta enviada pelo engenheiro-chefe das Minas de Butiá, Augusto Baptista Pereira, a Mario Porto 
Burity (vice-presidente do Círculo Operário das Minas do Butiá). Minas do Butiá, 01/07/1935. Fundo 
documental Cadem. Série Assistência Social. Subsérie Desportes/Saúde/Cultura. AHM. 
490 Carta de Roberto Cardoso a João Virgilino Maciel, Minas do Butiá, 31/07/1935. Fundo documental 
Cadem. Série Assistência Social. Subsérie Desportes/Saúde/Cultura. AHM. 
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O clima amistoso entre o Círculo Operário e o Cadem se confirmava, como 

demonstrou em carta Pedro Dias de Miranda, presidente do Círculo Operário de 

Butiá, que convidou Baptista Pereira para a solenidade de instalação da entidade em 

Butiá (Figura 40).491  

 

Figura 40 – Convite feito por Pedro Dias de Miranda (Presidente do Círculo 
Operário em Butiá) para o engenheiro Baptista Pereira (1935) 

 

 
 

Fonte: Arquivo Histórico da Mineração.  

 

Posteriormente, em carta enviada a Roberto Cardoso, foi solicitado pelo 

Círculo das Minas de Butiá que fossem concedidas aos sócios as férias, conforme a 

lei. Dizia a carta: “[...] o Círculo Operário veria também com bons olhos, se este 

grande favor fosse espontaneamente, por parte de V.S., estendido, quanto possível 

                                                
491 Em carta, Pedro Dias de Miranda, presidente do Círculo Operário de Butiá, convidava Augusto 
Baptista Pereira para a solenidade de instalação da entidade em Butiá. Carta de Pedro Dias de 
Miranda para Augusto Baptista Pereira. Minas do Butiá, 10/07/1935. Fundo documental Cadem. Série 
Assistência Social. Subsérie Desportes/Saúde/Cultura. AHM. 
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a todos os operários destas minas do Butiá, desde o ano de 1934”.492 A carta-

resposta a este pedido afirmava:  

 

[...] embora a lei só obrigue concessão de férias aos operários filiados a 
sindicatos reconhecidos, resolvi atender ao pedido deste Círculo que, de 
uma maneira elevada, solicita este benefício, estendendo aos demais 
operários que trabalham em nossa Mina, inclusive os da Estrada de Ferro 

do Jacuhy e Porto do Conde.493  

 

Em 1935, Leopoldo Machado, presidente do Círculo Operário em Butiá, 

dirigiu-se ao presidente da Federação dos Círculos Operários descrevendo a 

situação dos trabalhadores mineiros e suas famílias, mencionando o decreto dos 

30% da compra do carvão nacional (BRASIL, 1931) e a inauguração, naquele 

mesmo ano, de um poço de mineração moderno, o Poço Farroupilha. Era exposta a 

ideia de que a Federação dos Círculos Operários viesse a intervir junto ao Governo 

do Estado para que fosse feita uma compra extraordinária de carvão da companhia 

mineradora a fim de que os postos de trabalho nas minas se mantivessem.494 

Observa-se aqui a tentativa de intervenção do Círculo Operário em questões cuja 

atuação a respeito cabia ao Sindicato dos Mineiros. 

O Círculo Operário, com seu projeto conservador, inclusive em relação às 

questões referentes ao lazer e à sociabilidade, parece ter entrado em disputa com o 

Sindicato. Porém, sua curta atuação na região demonstra que a organização dos 

operários em torno da entidade de classe esteve à frente, ainda que, por vezes, a 

atuação do Sindicato tenha sido contraditória.  

É importante pensar os espaços de lazer e da prática esportiva do operariado 

como locais de exercício da autonomia da classe e resistência. A partir dessa 

perspectiva, é possível refletir sobre a forma com que os operários receberam e 

reelaboraram o lazer e os esportes tidos como “legítimos” pelo patronato, 

construindo seus sentidos próprios, em alguns casos de maneira divergente à lógica 

do Consórcio. 

                                                
492 Carta de João Virgilino Maciel (presidente do Círculo Operário das Minas de Butiá) para Roberto 
Cardoso. Minas do Butiá, 29/08/1935. Fundo documental Cadem. Série Assistência Social. Subsérie 
Desportes/Saúde/Cultura. AHM. 
493 Carta emitida para João Virgilino Maciel. Minas do Butiá, 29/08/1935. Fundo documental Cadem. 
Série Assistência Social. Subsérie Desportes/Saúde/Cultura. AHM. 
494 Carta encaminhada por Leopoldo Machado, presidente do Círculo Operário das Minas de Butiá 
para o presidente da Federação dos Círculos Operários. Minas do Butiá, 15/03/1936. Fundo 
documental Cadem. Série Assistência Social. Subsérie Desportes/Saúde/Cultura. AHM. 



252 

Interessa destacar que os dissídios coletivos do período não faziam alusão a 

sociedades esportivas e recreativas, então, pode-se dizer que o diferencial do 

Dissídio Coletivo de 1943 está nesta questão. Este Dissídio buscava melhorias nas 

condições de trabalho e de vida dos operários, sendo o lazer parte destas 

demandas. Neste momento, o dissídio previa estas melhorias e a defesa do lazer, 

contudo, ainda muito dentro dos limites estabelecidos pelo Cadem. De qualquer 

forma, tratava-se de um espaço para colocar essa reivindicação, dada a relevância 

que tinha para o operariado. 

No texto inicial do Dissídio Coletivo de 1943, o Cadem procurava desqualificar 

a luta dos mineiros em busca de seus direitos, atrelando-a ao sentimento humano da 

“paixão”, vinculado ao campo emocional. Assim, colocavam-se como racionais, 

enquanto citavam o operariado como seres movidos por sentimentos primitivos. 

Mesmo em meio às estratégias discursivas e efetivadas em ações concretas por 

parte do Consórcio, a luta dos mineiros por melhores condições de vida e trabalho 

encontrou as mais variadas formas de resistência que visavam defender condições 

elementares para a existência humana. 

O texto redigido pelos patrões trazia o seguinte: 

 

A paixão é, efetivamente um sentimento perturbador. A sua ação sobre os 
espíritos se faz tão forte que desvirtua a realidade transfigurando-a e 
apresentando-a ao sabor do apaixonado. Quando esse sentimento exaltado 
se gera em virtude de acontecimentos sociais, a sua ação se torna 
perigosa, porque adultera a opinião pública encaminhando-a por caminhos 
errados dando-lhe impressões que não correspondem à verdade dos fatos. 
Faz periclitar as próprias instituições, mutila o sentimento de justiça e 
violenta o Direito. As ideias e a ação do apaixonado atuam sempre num 
terreno propício às exaltações de tudo o que é nobre e de tudo o que 
excede à normalidade. Assim deve ser entendido e assim entendemos o 
folheto intitulado “DISSÍDIO COLETIVO”, mandado publicar pelo Sindicato 
dos Trabalhadores na Indústria da Extração do Carvão. Esse documento 
trazido ao conhecimento do público como muitos outros de autoria do 
referido Sindicato, longe de possuir a serenidade indispensável a quem 
discute problemas jurídicos, é um libelo que precisa ser contestado. Não 
faremos, porém na mesma linguagem. Livres da paixão perturbadora, certos 
de que nos ampara o direito, demonstraremos a improcedência do dissídio 

coletivo promovido pelo referido Sindicato e que o CADEM não temia.495  

 

O Cadem seguia afirmando que o Sindicato não havia apresentado nenhuma 

reclamação às empresas empregadoras, como se tal ação, independentemente de 

ter sido realizada ou não, pudesse contar com a atenção do Consórcio a fim de 

                                                
495 Dissídio Coletivo promovido... (1943), p. 3. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 
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atender às demandas dos operários. O Sindicato, posteriormente no texto do 

Dissídio, afirmou sobre as más condições de trabalho: “Como se não bastassem, 

entretanto, essas imutáveis e perniciosas condições de insalubridade máxima, o 

aludido Consórcio empregador não tem, por qualquer forma, procurado minorar a 

aspereza daquela vida de trabalho, como se verá pelo que segue”.496  

Entre as más condições de trabalho destacadas, estavam a ausência de água 

potável no interior das minas, a escassa alimentação que deveria ser ingerida “[...] 

naqueles poucos momentos que possam coincidir com a benevolência ou ausência 

do capataz respectivo”,497 além da falta de locais adequados para realizar as 

necessidades fisiológicas. Somam-se a essas péssimas condições de trabalho 

(onde há uma discussão sobre o que seria “condições de trabalho” e “condições do 

local de trabalho” na página 16 do Dissídio) os salários defasados, inferiores ao 

mínimo, e a superexploração empreendida no exterior das minas por meio das 

“casas de negócios”, que eram administradas por pessoas vinculadas ao próprio 

Consórcio.  

 

[...] quando não pertença a firmas em que figuram como sócios pessoas da 
direção do próprio Consórcio, e neste último caso, como é público e notório, 
se inclui o nome do grande industrialista do carvão nacional, Sr. ROBERTO 
CARDOSO, que é também sócio do florescente armazém de secos e 
molhados existente na mina e que generosamente, impõe aos seus 
servidores, – já aviltados pelo miserável salário – os preços mais 
escorchantes de que se tem notícia e a pior qualidade de gêneros que se 

possa imaginar.498 

 

Muitas dessas reivindicações já haviam sido alvo de um termo de acordo 

realizado entre Cadem e Sindicato dos Mineiros junto ao gabinete do Ministro do 

Trabalho, Indústria e Comércio, em outubro de 1937. Naquele momento, além do 

aumento dos salários e do pagamento das horas extras, foram estabelecidas as 

seguintes demais condições: 

 

A liberdade de comércio será assegurada restringindo-se apenas o ingresso 
de novos comerciantes nos terrenos de propriedade das companhias e os 
operários terão direito de requisitarem a remessa do próprio “ponto” para os 
armazéns que indicarem dentro do perímetro dos terrenos das companhias; 

                                                
496 Dissídio Coletivo promovido... (1943), p. 5. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 
497 Dissídio Coletivo promovido... (1943), p. 5. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 
498 Dissídio Coletivo promovido... (1943), p. 6. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 
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fica assegurado o direito à formação de cooperativas operárias segundo as 
normas legais [...] o consórcio se empenhará para resolver de forma 

satisfatória o problema da água potável [...].499  

 

Cabe pontuar que o problema da água potável, por exemplo, já constava 

entre as demandas anteriores e que, até o momento do Dissídio, não havia tido uma 

resolução. 

O texto do Sindicato ainda denunciava a multiplicação dos lucros do 

Consórcio que, por sua vez, alardeava este sucesso que alcançava graças à 

superexploração empreendida com tamanha força durante o esforço de guerra (“[...] 

a rigor o esforço quem faz são os trabalhadores, enquanto que o pequeno esforço 

do Consórcio consiste em recolher os lucros com a venda do carvão”).500 Conforme 

Freitas (2019), é apresentado o posicionamento do Sindicato dos Mineiros ante a 

pressão das companhias mineradoras e da própria categoria mineira durante o 

período do esforço de guerra.  

 

Observam-se num primeiro momento dois movimentos comuns: um em 
direção à legitimação do discurso, vindo prioritariamente a partir das 
companhias mineradoras e também de setores com alguma relação de 
dependência/submissão a estas. Assim a ação de agentes da igreja 
católica, do campo educacional e até mesmo de lideranças do Sindicato dos 
Mineiros refletem este tipo de relação de maneira mais evidente. Por outro 
lado, é possível atentar-se ao movimento de resistência ao discurso oficial 
engendrado pelas companhias mineradoras na comunidade. Este sinaliza 
para posicionamentos divergentes que assumem a forma de faltas ao 
trabalho, crítica à posição das lideranças sindicais e luta no campo jurídico 
em busca do cumprimento da legislação trabalhista recentemente criada. 
(FREITAS, 2019, p. 24) 

 

Dessa maneira, o Sindicato apresentava as bases de conciliação nos 

seguintes termos: manutenção de serviço de água potável no interior das minas; 

manutenção de um serviço sanitário “ainda que rústico”; construção de refeitório; 

iluminação no interior das minas através de eletricidade e, enquanto não fosse 

realizada a instalação da rede elétrica, que ao menos o carbureto para a iluminação 

                                                
499 Termo de acordo entre Cadem, procurador das Companhias de Estrada de Ferro e Minas de São 
Jerônimo e Carbonífera Rio-Grandense e o Sindicato dos Mineiros e Classes Anexas do Município de 
São Jerônimo. Rio de Janeiro, 9/10/1937. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 
500 Dissídio Coletivo promovido... (1943), p. 7. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 
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com os lampiões fosse pago pelo Consórcio; e, por fim, o aumento de 40% sobre o 

salário dos trabalhadores.501 

Porém, o Sindicato foi acusado de ser um desconhecedor da legislação 

social: 

 

O mal do Sindicato reclamante é não ter uma visão de conjunto do direito 
social brasileiro. Se o tivesse, saberia que não compete à Justiça do 
Trabalho determinar a salubridade ou insalubridade do trabalho, matéria de 
competência exclusiva do Departamento de Higiene e Segurança do 

Trabalho, das Comissões do Salário Mínimo e do Ministro do Trabalho.502  

 

É interessante notar que, nas páginas que seguem o impresso do Dissídio 

Coletivo de 1943, encontram-se imagens das obras de assistência social do 

Consórcio, de maneira a tentar apresentar seu caráter de benemerência em relação 

aos operários cuja luta contra a exploração do capital tentava desqualificar 

contestando cada ponto dos termos exigidos pelo Sindicato. Também chama a 

atenção a maneira como o Cadem contestou as acusações do Sindicato em relação 

aos preços aviltantes das cooperativas. Assim, o Cadem utilizava-se dos 

funcionários da própria Cooperativa para desqualificar as reivindicações do 

Sindicato. 

A página 36 do Dissídio Coletivo de 1943 tratava especificamente das 

sociedades recreativas. No segundo parágrafo relativo à recreação contido no 

Dissídio, é expresso que: 

 

As associações recreativas, por intermédio de suas reuniões, criam um 
espírito associativo, estabelecem laços de camaradagem, facilitando dessa 
forma o trabalho, uma vez que os homens que a ele se dedicam exercerão 
com maior interesse, com uma noção coletiva da própria produção, 
afastando de si o egoísmo prejudicial ao trabalho e à própria vida da 

coletividade trabalhadora.503 

 

A Figura 41, a seguir, apresenta a construção dos prédios do cinema e do 

Clube em Butiá, registradas no Dissídio Coletivo de 1943.  

 

                                                
501 Dissídio Coletivo promovido... (1943), p. 8. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 
502 Dissídio Coletivo promovido... (1943), p. 16. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 
503 Dissídio Coletivo promovido... (1943), p. 36. Fundo documental Sindicatos. Tipologia 
Cartas/Telegramas. AHM. 
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Figura 41 – Prédios do cinema e do Clube Butiá. (Butiá, 1943) 

 

 
 
Fonte: Arquivo Histórico da Mineração.  

 

A Figura 42, por sua vez, traz o Dissídio Coletivo de 1943, apresentando as 

imagens dos espaços de lazer e sociabilidade em Arroio dos Ratos, como é o caso 

dos prédios da Sociedade Recreativa Farroupilha e da Sociedade Última Hora. 
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Figura 42 – Prédios da Sociedade Recreativa Farroupilha e da Sociedade Última 
Hora (Arroio dos Ratos, 1943) 

 

 
 
Fonte: Acervo Histórico da Mineração.  

 

Também é registrado no impresso do Dissídio Coletivo de 1943 a imagem da 

vista do salão de bailes da Sociedade Recreativa Farroupilha e o campo do Esporte 

Clube Guarani (Figura 43). 
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Figura 43 – Vista do salão de bailes da Sociedade Recreativa Farroupilha e do 
Campo do Esporte Clube Guarani (Arroio dos Ratos, 1943) 

 

 
 
Fonte: Acervo Histórico da Mineração.  

 

Entretanto, o “espírito associativo” destacado no texto oculta a realidade de 

segregação observada no histórico e nas memórias relativas a algumas destas 

sociedades durante décadas. Observa-se adiante como os espaços de lazer e 

sociabilidade podem vir a atuar no processo de reconhecimento no interior da 
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comunidade da própria categoria, de maneira a apresentar as contradições inerentes 

à construção da classe.  

 

5.2.3  Sociedades recreativas e reconhecimento: o caso da Sociedade 
Recreativa Porto do Conde  
 

O caso a seguir, embora tenha ocorrido entre a categoria dos ferroviários, que 

estava atrelada ao trabalho da mineração e, por isso, mantinha contato com os 

mineiros, demonstra a importância das sociedades recreativas para o cultivo da vida 

social dos operários. Ser afastado de uma sociedade recreativa ou clube esportivo 

era uma afronta ao processo de reconhecimento desses indivíduos enquanto 

membros de uma coletividade. 

Embora a perspectiva teórica apresentada pelo filósofo Axel Honneth 

alcance a compreensão acerca da dinâmica de ação dos diferentes movimentos 

sociais e políticos atuais, interessa, neste caso, seu entendimento acerca das lutas 

por reconhecimento a partir das relações primárias. Assim: 

 

[...] o horizonte das normas morais de ação, discretamente inseridas no 
cotidiano social nos levam a pensar que os conflitos não surgem apenas por 
motivos egocêntricos, mas pelo fato dos indivíduos não se sentirem 
incluídos, ou seja, não serem suficientemente respeitados ou reconhecidos 
pela sociedade. (INCERTEZAS..., 2018). 

 

Não tomando essa perspectiva teórica como base explicativa para as análises 

desenvolvidas nesta pesquisa, interessa aqui a retomada feita por Honneth dos 

escritos de Hegel. O filósofo, ao iniciar sua obra “Luta por reconhecimento: 

gramática moral dos conflitos sociais” (2009), retoma os escritos do jovem Hegel. 

Assim, discorre na primeira parte de sua obra, sobre conceitos trazidos no “Sistemas 

de eticidade” (1802), tais como o de comunidade ética (HEGEL, 1991). 

Para além da ideia da luta por autoconservação, um fundamento da filosofia 

social moderna, Hegel desenvolveu um novo enfoque da teoria da intersubjetividade: 

 

[...] um contrato entre os homens não finda o estado precário de uma luta 
por sobrevivência de todos contra todos, mas inversamente, a luta como 
medium moral leva a uma etapa mais madura da relação ética. Com essa 
reinterpretação do modelo hobbesiano, Hegel introduz uma versão do 
conceito de luta social realmente inovadora. (HONNETH, 2009, p. 48) 
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Hegel atribuiu, em suposição, a origem de um crime ao fato de um 

reconhecimento ter sido incompleto, de modo que:  

 

[...] o motivo interno do criminoso é constituído pela experiência de não se 
ver reconhecido de uma maneira satisfatória na etapa estabelecida de 
reconhecimento mútuo [...] o sujeito afetado só pode reagir adequadamente 
à lesão a sua própria pessoa defendendo-se por sua vez de maneira ativa 
contra o agressor. (HONNETH, 2009, p. 52) 

 

Assim, Hegel concluiu que “[...] só por tais atos de destruição são criadas as 

relações de reconhecimento eticamente mais maduras” (HONNETH, 2009, p. 56). 

Em Hegel, o conflito social coloca-se como uma espécie potencial de aprendizado 

prático-moral. Vejamos uma possível aplicação ao caso ocorrido em 1950 de uma 

disputa entre associado e sociedade recreativa. 

A maioria dos associados da Sociedade Recreativa Porto do Conde, fundada 

em 08 de outubro de 1944, eram trabalhadores da Estrada de Ferro do Jacuí. Assim 

como as sociedades recreativas e os clubes esportivos nos quais havia a 

participação dos mineiros, tinha a prática da cobrança de mensalidades por meio do 

desconto em folha de pagamento para os associados operários.  

Alcides Rodrigues, ferroviário, sócio da Sociedade Recreativa Porto do Conde 

desde 29 de novembro de 1944, expôs que os dirigentes da Sociedade se 

recusaram a receber as mensalidades dos meses de maio e junho de 1950 

alegando que o suplicante (Alcides) solicitou verbalmente sua demissão, “[...] fato 

inédito na vida das nossas sociedades”.504  

O processo envolvendo Alcides Rodrigues e a Sociedade Recreativa Porto do 

Conde apresenta a importância das sociedades recreativas para a vida social do 

operariado das minas de carvão. Alcides requeria que o representante da Sociedade 

recebesse o valor das mensalidades em “[...] dia e hora prefixados por vossência 

receber o pagamento aludido, sob pena de ser feito depósito em estabelecimento 

bancário a ser escolhido e ficando o pagamento como realizado”.505  

O procurador da Sociedade Recreativa Porto do Conde, Dr. Ernesto 

Athanásio, não recebeu a quantia de dez cruzeiros oferecida por Alcides Rodrigues 

em vista de não o considerar mais como associado. O juiz ordenou a expedição de 

                                                
504 Ação de consignação em pagamento (A); Sociedade Recreativa Porto do Conde (R). São 
Jerônimo, 21/07/1950. Arquivo Permanente do TJRS. 
505 Ação de consignação em pagamento (A); Sociedade Recreativa Porto do Conde (R). Fl. 02. São 
Jerônimo, 21/07/1950. Arquivo Permanente do TJRS. 
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guias de depósito a ser feito no Banco do Rio Grande do Sul.506 O presidente da 

Sociedade naquele momento era Francisco Soares Machado, também ferroviário.  

A guia de depósito judicial afirmava que Alcides Rodrigues iria depositar a 

quantia de dez cruzeiros, referente às mensalidades de maio e junho de 1950 na 

qualidade de sócio da Sociedade Recreativa Porto do Conde, em face da recusa de 

recebimento das aludidas quantias por parte da Sociedade. 

Assim, a Sociedade alegou que Alcides não possuía nenhum documento que 

comprovasse a sua condição de associado no período em que foi recusado o 

recebimento das mensalidades. Apesar disso, o ferroviário insistia no pagamento da 

mensalidade, como numa luta por reconhecimento diante da Sociedade Recreativa.  

No processo, foi alegado que: 

 

[...] houve justa causa para o não recebimento das mensalidades e que não 
houve recusa da ré (Sociedade) em receber a mensalidade do mês de 
maio, por isto que o não recebimento da aludida mensalidade foi um 
corolário lógico do pedido de demissão verbal de Alcides, sendo de 
acentuar que, cobrada dita mensalidade, lhe foi a mesma restituída pela 
Cooperativa dos Empregados da Viação Férrea, que recebia o ponto 
relativo aos salários dos empregados da Estrada de Ferro do Jacuí no Porto 
do Conde e no desconto das utilidades, mercadorias, etc, incluía também o 

valor da mensalidade, como é praxe para todos os associados da ré.507 

 

Segundo a alegação da Sociedade Recreativa Porto do Conde no processo, 

após devolvido o valor da mensalidade, com a resposta da ré ao pedido de 

demissão, deveria Alcides ter recorrido do ato para a mesma Diretoria ou então para 

a assembleia geral, e nada disso fez. Finalizava a Sociedade afirmando que, se 

Alcides aceitou a restituição do valor dessa mensalidade, necessariamente é porque 

se considerava excluído, na conformidade do seu pedido, do quadro social da ré.508  

O advogado de Alcides afirmou que a Sociedade tentou provar a assertiva de 

que o autor não fazia parte do quadro social: “[...] graciosa e injusta é a afirmação de 

que o Autor perdeu a condição de sócio por haver solicitado verbalmente a 

demissão do quadro social da ré, pois se tal ponto de vista vingar – as nossas 

sociedades não poderão assegurar os direitos que apresentam em seus 

                                                
506 Ação de consignação em pagamento (A); Sociedade Recreativa Porto do Conde (R). Fl. 07. São 
Jerônimo, 21/07/1950. Arquivo Permanente do TJRS. 
507 Ação de consignação em pagamento (A); Sociedade Recreativa Porto do Conde (R). Fl. 11. São 
Jerônimo, 21/07/1950. Arquivo Permanente do TJRS. 
508 Ação de consignação em pagamento (A); Sociedade Recreativa Porto do Conde (R). Fl. 11. São 
Jerônimo, 21/07/1950. Arquivo Permanente do TJRS. 
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estatutos”.509 Ainda afirmava ser este ato da diretoria da Sociedade (que usa o 

pedido verbal de demissão de Alcides) um ato arbitrário, “[...] verdadeira arma 

secreta, nos moldes da documentação que originava os processos engendrados 

pelos corifeus totalitários”.510 O autor queria sustentar sua qualidade e seu direito de 

sócio.  

No dia 23 de junho de 1950, Alcides solicitou ao presidente da Sociedade 

uma audiência para que “[...] fosse resolvida amigavelmente o incidente verificado 

na assembleia realizada no dia 18 [...]”.511 A audiência foi negada pelo vice-

presidente da Sociedade, o qual alegou que Alcides já não pertencia ao quadro 

social. Ainda destacava o pedido verbal de demissão do quadro de sócios, que teria 

sido feito por Alcides em 1º de maio de 1950.512  

A nota de crédito expedida pelo gerente da Cooperativa de Consumo dos 

empregados da Viação Férrea que comprovaria o pagamento da mensalidade de 

maio de 1950 havia sido extraviada513. Este documento comprovaria que Alcides 

ainda estaria ligado à Sociedade, enquanto a diretoria queria negar essa informação, 

afirmando que ele havia pedido demissão do quadro de sócio ainda no mês de maio.  

A nota foi entregue para a Sociedade Recreativa Porto do Conde no ano 

posterior. Alcides solicitou ainda realizar o pagamento das mensalidades referentes 

aos meses de julho de 1950 a março de 1951, demonstrando assim o interesse de 

se manter sócio.  

A Figura 44, a seguir, traz a guia de depósito judicial que comprovava o 

pagamento da mensalidade de Alcides Rodrigues à Sociedade Recreativa Porto do 

Conde. 

Outro processo marcaria a Sociedade Recreativa Porto do Conde conforme 

apresenta a medida preventiva de busca e apreensão de outubro de 1950.514 Foi 

alegado, nesse processo, que a reforma dos estatutos, conforme consta no artigo 24 

                                                
509 Ação de consignação em pagamento (A); Sociedade Recreativa Porto do Conde (R). Fl. 14. São 
Jerônimo, 21/07/1950. Arquivo Permanente do TJRS. 
510 Ação de consignação em pagamento (A); Sociedade Recreativa Porto do Conde (R). Fl. 14. São 
Jerônimo, 21/07/1950. Arquivo Permanente do TJRS. 
511 Ação de consignação em pagamento (A); Sociedade Recreativa Porto do Conde (R). Fl. 15. São 
Jerônimo, 21/07/1950. Arquivo Permanente do TJRS. 
512 Ação de consignação em pagamento (A); Sociedade Recreativa Porto do Conde (R). Fl. 16. São 
Jerônimo, 21/07/1950. Arquivo Permanente do TJRS. 
513 Ação de consignação em pagamento (A); Sociedade Recreativa Porto do Conde (R). Fl. 21. São 
Jerônimo, 21/07/1950. Arquivo Permanente do TJRS. 
514 Medida Preventiva. Busca e apreensão. Gilberto Agi, Jorge Muhler e outros (requerentes); 
Sociedade Recreativa Porto do Conde (Requerida). São Jerônimo, 18/10/1950. Arquivo Permanente 
do TJRS. 
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da entidade, só poderia ser feita sob a deliberação de assembleia geral, quando 

solicitada, e com a presença de, no mínimo, 2/3 dos associados quites com a 

tesouraria.  

 

Figura 44 – Guia de depósito judicial comprovando pagamento de mensalidade de 
Alcides Rodrigues à Sociedade Recreativa Porto do Conde (1950) 

 

 
 
Fonte: Arquivo Permanente do TJRS.  

 

Segundo o processo, os estatutos foram reformados ex-abrupto e por uma 

comissão arbitrária.515 Assim, a “[...] reforma dos estatutos apensos procedeu-se no 

dia 23 de julho de 1950, com flagrante contrariedade ao artigo 24 dos primitivos 

                                                
515 Medida Preventiva. Busca e apreensão. Gilberto Agi, Jorge Muhler e outros (requerentes); 
Sociedade Recreativa Porto do Conde (Requerida). Fl. 07. São Jerônimo, 18/10/1950. Arquivo 
Permanente do TJRS. 
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estatutos da mesma entidade, fundada em 8 de outubro de 1944, na localidade do 

Porto do Conde”.516 A partir desse processo, observou-se o quanto as sociedades 

recreativas se tornavam espaços relevantes para o processo de reconhecimento dos 

indivíduos ante a comunidade operária.  

 

5.3  MINEIROS E SUA AMPLA CULTURA DE RESISTÊNCIA 

 

Thompson (2019, p. 61), em seu clássico “A formação da classe operária 

inglesa”, abordou a articulação da experiência e a projeção de aspirações “dos de 

baixo” a partir do terreno espiritual. É possível pensar as experiências de classe por 

meio dos espaços de lazer e sociabilidade como sendo também propulsoras de uma 

cultura de resistência? 

Defender o lazer e a sociabilidade também fez parte do arcabouço de 

reivindicações do operariado das minas. Desse modo, cabe pensar os processos de 

resistência a partir dos clubes de futebol e das sociedades recreativas como 

propulsores de agenciamentos visando enfrentamentos dos mais diversos, o que 

inclui a defesa do lazer e de uma cultura operária com os seus sentidos próprios. 

Ainda segundo Thompson (2019, p. 70), havia, no caso inglês, “[...] uma 

tendência natural das autoridades a considerar um incômodo as tabernas, feiras e 

quaisquer grandes concentrações de gente - fontes de ociosidade, rixas, sedição ou 

contágio”. 

Mesmo diante de proibições apresentadas pelos espaços de lazer e 

sociabilidade legitimados, o operariado ainda buscava outros espaços para realizar 

as atividades lúdicas, tal como foi o caso da Casa de Pólvora citado no primeiro 

capítulo (seção 2). Neste caso, observa-se que, em vez de relacionar o lazer à 

necessidade de espaços específicos para a ocorrência das atividades, o próprio 

espaço de trabalho transformou-se num local para a realização da prática do jogo de 

cartas. 

Assim como a categoria espaço, também o tempo de lazer, muitas das vezes 

não seguia a lógica ditada pelos patrões. Para o operariado das minas, tempo e 

                                                
516 Medida Preventiva. Busca e apreensão. Gilberto Agi, Jorge Muhler e outros (requerentes); 
Sociedade Recreativa Porto do Conde (Requerida). Fl. 07. São Jerônimo, 18/10/1950. Arquivo 
Permanente do TJRS. 
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espaço destinados ao lazer e à sociabilidade parecem não estar aprisionados à 

lógica de regulação do patronato, ou seja, à lógica do capital. 

A construção de um discurso da classe dominante voltado à deslegitimação 

dos lazeres já arraigados entre a população das minas, ao mesmo tempo que 

construiu uma base de sujeitos “apadrinhados” pelas companhias mineradoras, que 

participavam das atividades aprovadas por estas considerando como sendo as 

únicas legítimas, não desfez as práticas de lazer existentes, ainda que estas 

estivessem em desacordo do ponto de vista legal. Inclusive práticas como o jogo de 

cartas, combatido pelas companhias mineradoras, encontraram, nos clubes de 

futebol, um espaço para continuar acontecendo.  

Segundo Silva (2007, p. 319), sobre as obras de assistência social do Cadem, 

especificamente em relação à “recreação”, havia um aprisionamento do operário até 

mesmo diante das possibilidades de suas práticas de lazer e sociabilidade: 

 

Nesse contexto, tornava-se improvável a possibilidade de evasão, por parte 
dos trabalhadores, da rede de benefícios criada pelo plano de assistência, 
pois a ideia que perpassa é a de que, se o indivíduo não estivesse integrado 
ao trabalho nas minas, sob tutela do CADEM, não poderia usufruir nenhum 
dos benefícios que a estrutura da cidade apresentava, pois todos eles eram 
propriedades do consórcio. 

 

Interessa, no entanto, notar que, apesar do atrelamento do operariado à 

estrutura da assistência social e das imposições higienistas da classe dominante, a 

construção dos sentidos próprios em relação às suas práticas se fizeram presentes. 

Linebaugh e Rediker (2008, p. 11) analisaram como “os de baixo” também se 

organizaram à sua maneira, fazendo frente ao nascente capitalismo. Os autores 

apresentam como “[...] os governantes viram na hidra de muitas cabeças um símbolo 

antiético de desordem e resistência, uma poderosa ameaça à construção do Estado, 

do Império e do capitalismo” e “[...] usaram o mito de Hércules e da hidra para 

descrever a dificuldade de impor a ordem em sistemas de trabalho cada vez mais 

globais [...]” (LINEBAUGH; REDIKER, 2008, p. 11). Assim, os historiadores 

apresentam “[...] uma história de cooperação entre pessoas diferentes para alcançar 

os objetivos díspares de ganhar dinheiro e sobreviver” (LINEBAUGH; REDIKER, 

2008, p. 11).  

Discutindo as resistências dos “de baixo”, no capítulo intitulado “Uma criada 

negra chamada Francis”, os historiadores apresentam a história de uma mulher 
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negra, a quem se referem como Francis, “[...] proletária: ela não era dona de 

nenhum meio de produção e o pagamento do seu trabalho era ambíguo” 

(LINEBAUGH; REDIKER, 2008, p. 82). A história de Francis está relacionada à 

história das chamadas “profetisas proletárias”, mulheres que, no período da 

Contrarrevolução Inglesa, expressavam as ideias antinomianas de modo a abalar o 

poder da classe dominante religiosa representada pelos ministros homens ortodoxos 

puritanos. A história de Francis apresenta: 

 

Algumas das noções mais revolucionárias daquele tempo talvez ser mais 
bem ilustradas por um texto extraordinário sobre uma mulher chamada 
Francis, uma “criada negra” que, como membro de uma congregação 
religiosa radical na Bristol da década de 1640, ofereceu liderança 
especialmente às mulheres de sua congregação. (LINEBAUGH; REDIKER, 
2008, p. 83). 

 

Segundo os autores (2008, p. 113), “Francis encarnava para usar os termos 

de Francis Bacon três cabeças da hidra: era anabatista, era mulher independente e 

era antilhana”. Essa história auxilia a compreensão acerca das dinâmicas de raça, 

classe e gênero, bem com a análise de um conjunto de relações sociais.  

A partir das reflexões trazidas por Linebaugh e Rediker (2008), entende-se 

como os operários ofereceram resistência, tendo em vista a defesa de seus direitos 

à prática esportiva ou de outras formas de ludicidade a partir de suas próprias 

organizações. Observa-se, então, uma ampla cultura de resistência que adentrou 

vários aspectos da vida do operariado das minas de carvão.  

Outro ponto a ser pensado é a circularidade de ideias e experiências 

decorrentes do contato entre jogadores operários em oportunidades proporcionadas 

pela realização de partidas. Sobre essa questão Linebaugh e Rediker (2008) trazem 

o caso da taberna Hugson. Este foi o espaço em que uma insurreição na Nova York 

do século XVIII foi organizada por brancos pobres e negros e que nos leva a pensar 

acerca das possibilidades de organização dos trabalhadores a fim de resistirem a 

qualquer forma de opressão por parte dos seus patrões a partir de lugares onde a 

“gente comum” se encontra. 

 Quando se reunir na taberna Hugson se tornou perigoso” para a classe 

dominante, um processo de perseguição a esse tipo de espaço se instaurou. Como 

afirmam Linebaugh e Rediker (2008, p. 220): “Primeiro foram atrás das tabernas e 

de outros lugares onde ‘cabalas’ de brancos pobres e negros pudessem ser 
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formadas e planos subversivos disseminados”. Continuam os autores sobre o fato: 

“Horsmanden encorajou uma ‘cuidadosa investigação da economia e do 

comportamento de cervejarias e botequins de segunda categoria dentro da cidade’ 

especialmente os frequentados por ‘negros’ e a escumalha dos brancos em 

conjunção” (LINEBAUGH; REDIKER, 2008, p. 221). 

Nos casos contados a seguir, é possível observar que a cultura de resistência 

dos mineiros apresentava diversos contornos que estão para além de suas lutas 

através dos meios mais tradicionais de lutas do operariado. Por vezes, elementos 

aparentemente sutis apresentam nuances de uma cultura de resistência que se 

desenvolve também por meio de espaços não convencionalmente vistos como 

espaços de lutas. 

 

5.3.1  O caso da máquina de escrever “desviada da Companhia” 

 

“Antonio Ortiz Ruiz, branco, espanhol, casado, alfabetizado, com 37 anos de 

idade e residente no 3º distrito (Butiá) [...]”517, foi interrogado sobre o caso da 

máquina de escrever desviada da Companhia Carbonífera Minas do Butiá (CCMB) 

em 1943.  

Segundo consta no depoimento de Ruiz, recebeu de João Teodoro 

Gouvea,518 em julho de 1943, uma máquina de escrever para preencher fichas para 

os jogadores do Butiá Football Club. Ruiz ficou com a máquina por um mês e depois 

emprestou para a subdelegacia de polícia local, afirmando ter o subdelegado 

interesse em adquirir a máquina.  

Porém, consta que o equipamento era de propriedade da CCMB, na qual 

Gouvea trabalhava como secretário do engenheiro-chefe. Ruiz disse que recebeu a 

máquina pelo fato de Gouvea ter afirmado ser de sua propriedade.519  

Já “Alceu Campelo Machado, preto, brasileiro, casado, alfabetizado, natural 

de Porto Alegre, com 38 anos de idade”520 e também residente no 3º distrito, 

afirmou, em depoimento, que: 

                                                
517 Termo de declarações de Antonio Ortiz Ruiz. Minas do Butiá, 04/02/1944. Fundo Cadem. 1944. 
Departamento Legal. Inquéritos policiais. AHM 
518 João Teodoro Gouvea foi segundo-secretário do Grêmio Esportivo Roberto Cardoso em 1933.  
519 Termo de declarações de Antonio Ortiz Ruiz. Minas do Butiá, 04/02/1944. Fundo Cadem. 1944. 
Departamento Legal. Inquéritos policiais. AHM. 
520 Depoimento da testemunha Alceu Campelo Machado. Minas do Butiá, 07/02/1944. Fundo Cadem. 
1944. Departamento Legal. Inquéritos policiais. AHM. 
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Na época da disputa do Campeonato, recebeu na casa do Sr. João Teodoro 
Gouvea, funcionário da Companhia Carbonífera Minas do Butiá, uma 
máquina de escrever para o fim de preencher fichas para os jogadores, pois 
o depoente (Campelo) é instrutor técnico do quadro do qual o Sr. João 
Teodoro Gouvea é presidente de Diretoria; que o depoente levou a dita 
máquina para a casa do Sr. Antonio Ortiz, vice-presidente do dito club, a 
uma certa hora da noite; que a dita máquina foi levada para a casa do Sr. 

Ortiz por ordem do Sr. Gouvea.521  

 

É interessante notar que, no ano de 1943, o Cadem apresentou sua série de 

investimentos em sociedades esportivas e recreativas, conforme aponta o relatório 

da assistência social daquele ano; porém, ainda assim, os clubes careciam de 

recursos para a organização de suas tarefas administrativas mais básicas (como 

“preencher ficha de jogadores”). 

A presença de funcionários do escritório das companhias mineradoras nos 

clubes, facilitava, de alguma maneira, o acesso a recursos que visavam ao 

atendimento de interesses da própria entidade, tal como é o caso da máquina de 

escrever. A aproximação de João Teodoro Gouveia com o engenheiro-chefe da 

companhia mineradora, da qual era secretário, incluindo sua participação em equipe 

de futebol com o nome do diretor do Cadem, aproximaram-no de recursos 

necessários ao desenvolvimento dos clubes. 

 

5.3.2  Operários ligados ao Sindicato presentes nos clubes de futebol e nas 
sociedades recreativas 
 

Observa-se, entre os fundos documentais pesquisados, a entidade de classe 

organizando suas assembleias e outras atividades em campos de futebol, clubes e 

cinema, tal como apresenta o documento que comunicava Roberto Cardoso acerca 

de uma assembleia geral do Sindicato dos Mineiros, que ocorreu no prédio do 

cinema das Minas de Butiá.522  

Sobre a presença de membros do Sindicato dos Mineiros atuando entre os 

espaços de lazer e sociabilidade, cabem algumas considerações. 

Embora espaço e tempo destinados às atividades sindicais, ainda que com os 

entraves impostos pelo patronato, aparentemente estivessem restritos a local e 

horário específicos, as fontes indicam que, para além de realização de eventos de 

                                                
521 Depoimento da testemunha Alceu Campelo Machado. Minas do Butiá, 07/02/1944. Fundo Cadem. 
1944. Departamento Legal. Inquéritos policiais. AHM. 
522 Sindicato dos Mineiros a Roberto Cardoso. Comunicação acerca de assembleia geral da entidade. 
Minas do Butiá, 02/01/1934. Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
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cunho sindical nos locais de lazer e sociabilidade, também houve nesses espaços a 

circulação e a atuação de membros ou pessoas ligadas ao Sindicato participando de 

agremiação esportiva ou clube recreativo e defendendo operários em situações 

específicas ocorridas nesses locais, tal como se apresenta no caso Alfredo Conter 

indicado anteriormente. 

Em edital de convocação para sessão de assembleia geral extraordinária,523 

que, entre as pautas, trazia a discussão sobre as bases mínimas para o Dissídio 

Coletivo de 1949, entre vogal e suplentes, estavam Pedro Nugent de Mello e 

Gomercindo Rocha, ambos ligados ao Esporte Clube Brasil de Arroio dos Ratos. 

Também na lista de presentes na Assembleia constavam os nomes dos jogadores 

inscritos na Federação Rio-Grandense de Futebol (FRGF) em 1933, pelo mesmo 

clube: Waldomiro Santos e Almir Mello.  

Assim como no caso João Raphael, em que houve a participação do 

advogado do Sindicato dos Mineiros, Antonio Domingos Pinto, na defesa do 

treinador do Esporte Clube Brasil, também se observa a circulação de membros 

ligados ao clube junto ao Sindicato. 

Clemente Lague, presidente do Esporte Clube Guarani, foi tesoureiro do 

Sindicato dos Mineiros na década de 1940. Em 1941, Lague enviou um documento 

ao engenheiro Castro Lima, no qual solicitava a autorização, por parte do chefe do 

escritório das minas, para que fossem realizados os descontos das mensalidades 

dos associados ao clube nas folhas de pagamento, como determinava a Lei nº 

1.402/1941.524  

Assim, a atuação do Sindicato parece ter se ampliado para além dos seus 

espaços específicos. 

 

5.3.3  Os sentidos das práticas lúdicas e do futebol para o operariado das 
minas 

 

As explorações em outros níveis, culturais, por exemplo, podem ser tão 

evidentes quanto a exploração “no coração da produção [...] e talvez mais prováveis 

de irromper na consciência política” (THOMPSON, 2012, p. 166). “Por meio de tudo 

                                                
523 Edital de Convocação – Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Carvão. Mina do 
Arroio dos Ratos, 12/06/1949. Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
524 Documento encaminhado por Clemente Lague para Herbert Castro Lima. Arroio dos Ratos, 
22/11/1941. Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. Arquivo Histórico da 
Mineração (AHM). 
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isso – pela divisão de trabalho, supervisão do trabalho, multas, sinos, relógios, 

incentivos em dinheiro, pregações e ensino, supressão das feiras e dos esportes – 

formaram-se novos hábitos de trabalho e impôs-se uma nova disciplina de tempo” 

(THOMPSON, 2012, p. 297).  

Quando o lazer se tornou um problema? Thompson (2012) discorreu sobre a 

influência do puritanismo na construção dos ditos “valores de tempo respeitáveis” 

(“gastar tempo com o lazer” e “tempo é dinheiro”). Afirma o historiador: “[...] pois 

estamos agora num ponto em que os sociólogos passaram a discutir o ‘problema’ do 

lazer” (THOMPSON, 2012, p. 302). Segundo o autor: 

 

Mas se a notação útil do emprego do tempo se torna menos compulsiva, as 
pessoas talvez tenham de reaprender algumas das artes de viver que foram 
perdidas na Revolução Industrial: como preencher os interstícios de seu dia 
com relações sociais e pessoais mais enriquecedoras e 
descompromissadas; como derrubar mais uma vez a barreira entre trabalho 
e a vida. (THOMPSON, 2012, p. 302) 

 

No caso estudado, os esportes não foram suprimidos, tendo em vista que, no 

caso do futebol, não demorou para que este estivesse entre os esportes mais 

apreciados por boa parte do operariado das minas de São Jerônimo. Porém, é 

possível verificar as estratégias dos patrões no intuito de disciplinar o operariado, 

por meio do esporte, o que não impediu os operários de organizarem-se por meio 

dos clubes de futebol, defendendo o seu modo próprio de viver o esporte, além de 

contarem com a participação de membros do Sindicato. Também em relação às 

sociedades recreativas e demais práticas lúdicas entre o operariado, pode-se 

observar o envolvimento de membros do Sindicato, bem como a utilização desses 

espaços para a organização de assembleias e eventos voltados aos operários. 

Os Mundos do Trabalho estão impregnados pelo “espírito do jogo”. A 

conjuntura de esportivização verificada na década de 1930 e, posteriormente, o 

período do esforço de guerra foram os momentos em que o Cadem passou a 

“apoiar” com mais afinco os clubes de futebol operários. Esse apoio parece ter se 

apresentado como uma estratégia interessante visando à “domesticação” dos 

corpos.  

 

[...] o mundo do trabalho se impregna do “espírito do jogo” de modo um 
tanto perverso: chamam-se os funcionários de “colaboradores”, pede-se a 
eles que “vistam a camisa” da empresa, demandam-se metas de produção 
visando a “bater recordes” ou a “vencer a concorrência”. O trabalho se torna 
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um jogo. Mas um jogo pervertido, pois não é livre, e seu objetivo real (e 
todos os “colaboradores” sabem disso) não é “vencer a concorrência”, mas 
o lucro da empresa. (GASTALDO, 2012, p. 142) 

 

Porém, os clubes de futebol também foram espaços que, ao contrário desta 

domesticação, apresenta, numa análise inicial, sutis formas de resistência, 

engendradas tal como é possível observar na utilização do espaço do campo de 

futebol para a realização de ato do Dia do Trabalhador. No campo de futebol, 

constava o seguinte aviso do Sindicato dos Mineiros: 

 

[...] estando próximo do dia 1º de Maio, data esta que nos relembra a 
grande tragédia de 1886, pedimos o comparecimento de todos no Domingo 
dia 30 do corrente às 3 horas da tarde no campo de Foot-Ball, para 
tratarmos o melhor meio de organizar uma passeata em toda a mina, para 
que assim possamos render uma homenagem à memória daquele punhado 
de bravos, que com o seu sangue nos libertaram de um jugo opressor. Em 
28 de abril de 1933.525  

 

A Figura 45, a seguir, apresenta o convite a todos os mineiros para que se 

fizessem presentes no dia 1º de maio de 1935 no campo de futebol para a 

organização de uma passeata em homenagem aos trabalhadores. 

Os eventos alusivos às comemorações do 1º de maio na região das minas 

encontravam, nos campos de futebol, um espaço privilegiado para a organização de 

diversas atividades. Em 1951, o evento foi organizado pela direção do Sindicato dos 

Mineiros e do Cadem, tendo como homenageados de honra João de Almeida 

Dentice (Delegado Regional do Ministério do Trabalho), Carlos Alberto Barata da 

Silva (presidente da Junta de Conciliação e Julgamento em São Jerônimo) e Elias 

do Amaral Souza (diretor do Cadem).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
525 Aviso nº 16 do Sindicato dos Mineiros e das Classes Anexas das Minas de Butiá. Butiá, 
28/04/1933. Fundo documental Sindicatos. Tipologia Cartas/Telegramas. AHM. 
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Figura 45 – Aviso nº 16 Sindicato dos Mineiros e Classes Anexas das Minas do Butiá 
(Butiá, 28/04/1935) 

 

 
 
Fonte: Arquivo Histórico da Mineração.  

 

Na edição de 1951 das comemorações do 1º de maio (Figura 46), além das 

atividades cívicas e religiosas (missa campal), as atividades esportivas também se 

destacavam. As competições desportivas estavam organizadas em disputas entre 

trabalhadores da superfície versus trabalhadores do subsolo, sendo as modalidades 

as seguintes: salto em distância, arremesso de peso, corrida (duzentos metros 

rasos), cabo de guerra, salto em altura, arremesso de dardo, corrida (duas voltas na 

pista), ciclismo, bolão, bocha, corrida de obstáculos, corrida surpresa, corrida com 

saco de areia, ping-pong, voleibol e a tão esperada partida de futebol, que encerrava 

o dia de atividades. Para cada partida, havia um homenageado ligado ao Sindicato 

ou à direção do Cadem. A taça era oferecida pelo Consórcio.  
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Figura 46 – Programação comemoração Dia do Trabalhador (parte 1) (Arroio dos 
Ratos, 01/05/1951) 

 

 
 
Fonte: Arquivo Histórico da Mineração.  

 

A Figura 47, a seguir, apresenta a programação das atividades em 

comemoração ao Dia do Trabalhador de 1951 em Arroio dos Ratos. 

 

Figura 47 – Programação comemoração Dia do Trabalhador (parte 2) (Arroio dos 
Ratos, 01/05/1951) 

 

 
 
Fonte: Arquivo Histórico da Mineração.  
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Ao pensar os sentidos da prática do futebol para o operariado, para além do 

ideário higienista das companhias mineradoras que colaboravam com os clubes a 

partir deste pensamento, o esporte também poderia convergir para uma pequena 

fonte de renda principalmente para os operários-jogadores.526 No caso apresentado 

na fonte a seguir, constam elencados nomes de operários que receberam valores 

por uma partida entre Esporte Clube Guarani e Esporte Clube Brasil no dia 21 de 

setembro de 1952. 

Tendo em vista a prática do futebol amador nas minas, duas questões 

contrariavam a prática amadora: primeiro, o pagamento a jogadores pelas partidas 

realizadas; segundo, a assinatura de contratos. Ademais, os contratos levantados 

pela pesquisa apontaram que, entre as cláusulas, estava a confecção de uma roupa 

de alfaiataria. 

Chamam a atenção os contratos de Eduardo Paulo Martins e de Darcilio 

Vignoli,527 ambos assinados com o Esporte Clube Guarani para a temporada de 

1951 e 1952, sob a presidência de Clemente Lague. Conforme a primeira cláusula, 

os contratados deveriam assumir o compromisso de disputar nos quadros de futebol 

do clube durante a temporada especificada do contratante todas as partidas para as 

quais fossem escalados, “[...] salvo justo motivo comprovado pelos Diretores do 

Clube e seu médico assistente”. 

Destaca-se que a segunda cláusula do contrato distinguia os valores das 

roupas de alfaiataria. Para Eduardo, o valor seria de Cr$ 1.300, e a outra metade 

seria paga pelo contratado em prestações de trezentos cruzeiros mediante fiança do 

clube. Já para Vignoli, o valor da roupa a ser confeccionada seria de Cr$ 1.600 e, da 

mesma forma, o contratado arcaria com o pagamento da outra metade em 

prestações.  

Sobre Vignoli, este ainda é lembrado pelos antigos jogadores da região como 

um ícone do futebol nas minas de Arroio dos Ratos. “Beiço”, apelido pelo qual ficou 

conhecido, à época da assinatura do contrato com o Esporte Clube Guarani, tinha 

17 anos. No mesmo documento, consta como profissão: “operário”. Porém, o seu 

nome não foi encontrado entre as listas de operários das minas, tanto nos livros-

                                                
526 Salienta-se a importância da distinção entre os termos jogador-operário (contratado pela empresa 
para jogar) e operário-jogador (operário que trabalha na empresa e que joga no tempo livre). Para 
melhor compreensão, ver Antunes, 1992. 
527 Contratos dos jogadores Eduardo Paulo Martins (01/08/1951) e Darcilio Vignoli (05/08/1951). 
Acervo pessoal Vili Tissot (APVT). 
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ponto quanto em outras documentações da Companhia do período. Partindo disso, 

entende-se que pode ser o caso de Vignoli ter sido um jogador-operário, ou seja, 

contratado pela Companhia para jogar. Embora esta seja uma hipótese, os indícios 

apontam que se tratava de um jogador com habilidades futebolísticas destacadas. 

Segundo as entrevistas, Vignoli era natural de Caxias do Sul. Não se sabe 

exatamente como chegou às minas de Arroio dos Ratos. Após sua passagem pelo 

Esporte Clube Guarani passou a atuar profissionalmente nos seguintes clubes: 

Aimoré (RS) (1956), Grêmio (RS) (1957), Portuguesa (SP) (1957), Floriano (RS) (de 

1961 a 1962), Floriano (RS) (1967), Novo Hamburgo (RS) (1968).528 Em entrevista, 

Adão Lopes Salati (2018) destacou: 

 

A.L. S.: [-] veio no Arroio do Rato trabalhar na mina, ele era de Novo 
Hamburgo, ele jogava no Floriano de Novo Hamburgo. Veio pra aqui pro 
Rato [...] e trabalhava embaixo da mina. O Beiço era forte, forte, boa 
presença [...] [-] ele foi jogar no Guarani parece que é, é isso. Aí o Beiço se 
destacou aqui e foi jogar no Grêmio, Grêmio Futebol Porto Alegrense [...] [-] 
lateral direito do Grêmio, bom bah! Daí ele foi pra São Paulo, não sei se foi 
pra Portuguesa, se não me engano foi jogar lá.  

 

Sobre a contratação de jogadores para atuarem nos clubes, Luiz Fernando 

Ávila (2018) também fez menção à Vignoli: 

 

L.F.A.: Aqui, Butiá eu acho também em São Jerônimo chegou a vir jogador 
de fora, que eram bons de bola, né! Quando a Copelmi [referindo-se no 
período ao Cadem] resolvia ajudar um time, ela contratava o jogador 
funcionário. 
T.F.: Daí já colocava ele no trabalho da mineração? 
L.F.A.: Colocava ele no setor que se adaptava melhor. [sobre o pagamento 
de jogadores] Não, eles ganhavam brindes. Quando o cara era muito bom, 
eles ganhavam uma fatiota, um par de sapato. 
T.F.: O senhor chegou a observar isso no seu período de jogador? 
L.F.A.: Sim, é! Eu mais como assistente. Eles ganhavam, mas no tempo eu 
não ganhava. Eu comprava a chuteira, os times não tinham dinheiro, né. Eu 
comprava a minha chuteira para jogar, e assim como eu outros jogadores 
que tinham possibilidade compravam. 
T.F.: Sim! E esses jogadores operários, o senhor lembra de alguns nomes? 
L.F.A.: Uns eram operários, outros eram da iniciativa privada. 
T.F.: Aham! E esses contratados pela companhia mineradora, o senhor 
chegou a se lembrar de algum nome, assim, que chegou a fazer um certo 
sucesso regional, foi contratado pela companhia? 
[pausa] 
L.F.A.: Olha, eu não sei, mas aqui jogou [...?]. Não sei se ele ficou 
conhecido, mas no início jogou aqui o Seara - era filho de um português, 
depois foi pro Brasil de Pelotas. Bom zagueiro! 
T.F.: Seara? 

                                                
528 Disponível em: https://sumulastche.wordpress.com/2013/12/26/quem_quem_aimore/. Acesso em: 
10 jan. 2021. 
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L.F.A.: Seara! Tinha o Beiço, também outro zagueiro. 
T.F.: Contratado pela companhia para atuar nas equipes? 
L.F.A.: É, eu acho que sim, eu não tenho bem certeza. 
T.F.: Trabalhavam na mineração? 
L.F.A.: É, eles jogavam aqui e depois seguiram carreira, né! [...] Oni e Deni 
jogavam no Guarani, também eram funcionários da Companhia. Tinha uns 
quantos caras bom aí. 

 

O caso de Vignoli faz refletir sobre os clubes de futebol, mais especificamente 

o esporte em si, como uma fonte de renda extra a esses operários, além de se 

configurar como uma possibilidade de se destacar e buscar no esporte a 

oportunidade de deixar o trabalho nas minas. Logicamente, no período estudado, as 

rendas obtidas como jogador de futebol não se assemelhavam às fortunas 

exorbitantes da atualidade. Porém, o vislumbre de outras oportunidades de renda 

distantes das péssimas e perigosas condições de trabalho nas minas apresentava-

se como uma algo a ser considerada pelos jogadores de destaque. 

A Figura 48, a seguir, apresenta a matéria de um periódico de 1958 que 

relatava a trajetória esportiva do ex-jogador das minas Darcilio Vignoli. 

 

Figura 48 – Matéria do jornal Diário de Notícias sobre o jogador Darcilio Vignoli 
(1958) 

 

 
 
Fonte: Biblioteca Nacional Digital.529  

 

Como aponta Pereira (1998, p. 36), em relação à proliferação de clubes de 

futebol no Rio de Janeiro nos primeiros anos do século XX, este não foi um fato 

isolado e, assim como na capital da República naquele momento, “o fortalecimento 

das teorias higiênicas, que ganhavam enorme difusão, assumindo o caráter de uma 

disseminada e abrangente ideologia” assumia uma intensidade ainda maior”. 

                                                
529 Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/093726_03/20282. Acesso em: 22 fev. 2021. 
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Mesmo neste contexto, relações entre patrões e operários das minas de São 

Jerônimo por meio dos clubes de futebol, assim como nos demais espaços de lazer 

e sociabilidade, deram-se a partir do movimento em direção à ressignificação que os 

próprios operários fariam do esporte e dos espaços destinados à sua prática e à 

sociabilidade. A intenção era jogar o seu próprio jogo: encontrar sentidos para além 

dos padrões higienistas e elitistas que o Consórcio de mineração tentou impor e 

legitimar, ainda que estes espaços contassem, em determinado momento, com 

algum tipo de apoio e investimentos das próprias companhias.  

Entende-se, porém, que os investimentos do Consórcio nas atividades 

recreativas e esportivas era ínfimo, ainda que no período de maiores lucros com a 

indústria do carvão na região. De qualquer forma, por meio desses espaços, os 

operários acumularam experiências de organização, o que é indicado, por exemplo, 

pela circulação de membros do Sindicato dos Mineiros na diretoria de clubes de 

futebol e sociedades recreativas ou mesmo pela sua atuação em casos relativos a 

situações ocorridas por meio dos espaços de lazer e sociabilidade. 

Quando Thompson (2018, p. 21) referiu-se aos espaços de lazer e 

sociabilidade do operariado inglês, ele afirmou: “[...] as tavernas são suas, as feiras 

são suas [...]”. Em relação aos mineiros do Baixo Jacuí, também se pode afirmar que 

os clubes de futebol operário são seus e as sociedades recreativas são suas. Em 

relação aos mineiros do Baixo Jacuí, também pode-se afirmar que os clubes são 

seus e as sociedades recreativas são suas.  

Dessa maneira, compreende-se que, entre esta comunidade, estabeleceu-se 

“[...] uma cultura costumeira que não está sujeita, em seu funcionamento cotidiano, 

ao domínio ideológico dos governantes” (THOMPSON, 2018, p. 19).  

Por mais que as ideias higienistas relacionadas aos esportes e demais 

lazeres do operariado tenham sido disseminadas em diversas frentes pela classe 

dominante nas minas, as experiências dos operários compartilhadas por meio dos 

espaços de lazer e sociabilidade permitiram a construção da classe a partir de suas 

heterogeneidades (caracterizadas por momentos de solidariedade e conflito), 

configurando assim seus sentidos próprios relacionados ao lazer e às práticas 

esportivas. 
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6  CONCLUSÃO 

 

Os estudos voltados à história, à memória e ao patrimônio cultural tendo 

como foco a comunidade da região carbonífera do Baixo Jacuí têm se expandido 

nos últimos anos. A partir dos anos 1980, quando a pioneira tese de Eckert (1985) 

destacou-se por apresentar e discutir as condições de vida e as representações dos 

mineiros de carvão na cidade de Charqueadas, começaram a surgir várias 

pesquisas que trouxeram como parte de seu objeto de investigação a região 

carbonífera e os operários das minas. Não cabe, neste espaço de conclusão, 

elencar todas as pesquisas já citadas anteriormente por esta tese, mas cabe reforçar 

a importância dessa região e de seus trabalhadores para a compreensão de 

processos que envolvem, por exemplo, as lutas dos “de baixo”. Salienta-se que 

essas lutas aconteceram em diversos âmbitos, tanto por meio da Justiça quanto 

fazendo frente, muitas vezes de maneira aparentemente sutil, às tentativas de 

domesticação de corpos e mentes, processo este engendrado pelas classes 

dominantes aos modos de vida do operariado. 

Da mesma forma, os estudos voltados à História Social do Futebol e do Lazer 

têm se destacado, assim como salientado na introdução desta tese. São vários os 

enfoques das pesquisas que nos auxiliam a pensar o futebol e o lazer como 

fenômenos que atravessam questões sociais profundas, para além do que alcança o 

senso comum. 

A tese se propôs a um olhar convergente entre os estudos voltados aos 

Mundos do Trabalho e os estudos sobre a História Social do Futebol e do Lazer, 

tendo como objeto as experiências dos operários das minas de carvão do Sul do 

país, especialmente por meio dos espaços de lazer e sociabilidade, auxiliando na 

compreensão acerca da formação da classe com suas diversas nuances que 

compunham o movimento dialético de dominação e resistência. 

Através da análise de documentos levantados nos fundos documentais do 

Arquivo Histórico da Mineração (AHM), do Arquivo da Federação Gaúcha de 

Futebol, do Arquivo Permanente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

(APTJRS), de acervos pessoais, através da realização de entrevistas e, por fim, 

levantando imagens por meio de grupos de memória das comunidades carboníferas 

nas redes sociais, foi possível entender o papel relevante dos espaços de lazer e 
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sociabilidade no cotidiano dessa comunidade, formada em torno das minas de 

carvão durante o período sobre o qual trata a tese. 

Tendo como recorte temporal as décadas de 1930 a 1950, que atravessam a 

conjuntura do Estado Novo e da Segunda Guerra Mundial, com o avanço das ideias 

higienistas e a crescente esportivização aliada a esse ideário, observou-se que os 

clubes de futebol operário e as sociedades recreativas, além de buscarem atender a 

esta demanda por ocupações tidas como saudáveis pela classe dominante, também 

foram espaços em que a formação da classe pôde ser observada por meio das 

relações dialéticas intra e extraclasse entre movimentos de dominação e resistência, 

que também fizeram parte do arcabouço de experiências do operariado. 

Na região carbonífera do Baixo Jacuí, as experiências de dominação e 

resistência que envolvem os operários das minas entre os espaços de lazer e 

sociabilidade também são reveladoras da heterogeneidade de classe que, se, por 

um lado, produz uma espécie de solidariedade descontinuada entre a categoria, por 

outro, resulta no acúmulo de outras experiências de lutas. A defesa do direito ao 

lazer, às práticas esportivas e lúdicas e aos modos de sociabilidade é exemplo 

dessas lutas. 

Primeiramente, apresentou-se um panorama sobre a tradicional região 

carbonífera do Rio Grande do Sul, destacando os processos de constituição da 

indústria do carvão mineral e de formação da comunidade operária local. Com 

ênfase no que Speranza (2012) denominou como a Era Cadem (1936-1947), foram 

abrangidos processos ocorridos entre a década de 1930 e início da década de 1950. 

Foi durante esse período, no qual ocorreu a alta do carvão mineral nacional em 

função das demandas da Segunda Guerra Mundial, que as vilas operárias se 

constituíram a partir de uma organização social e do reordenamento territorial 

embasado nas ideias higienistas em voga e que eram defendidas e difundidas 

através das companhias mineradoras administradas pelo Consórcio Administrador 

de Empresas de Mineração (Cadem). 

Para tanto, foi necessário descrever as árduas condições de trabalho e de 

vida enfrentadas pelo operariado e suas famílias dentro desta ordem que tentava 

camuflar e impedir qualquer manifestação de resistência por parte dos “de baixo”. A 

construção de um aparato assistencialista voltado à educação, à moradia, à saúde, 

à recreação, etc. fazia parte do pilar que tentava sustentar a dominação das 

companhias mineradoras sobre o operariado. Porém, mesmo em meio a esta 
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estrutura paternalista construída pelo Cadem, os operários construíram suas formas 

de resistência a partir das suas experiências, muitas destas compartilhadas nos 

próprios espaços construídos pelas companhias, sendo assim agentes históricos 

também a partir das condições encontradas. 

Tratando-se mais especificamente do tema “recreação”, tal como era 

denominada nos relatórios de investimentos do Cadem a área que abrangia o lazer 

e os esportes, observou-se a relevância das sociedades recreativas e, sobretudo, 

dos clubes de futebol operário para a comunidade estudada.  

Tendo em vista a relevância da prática do futebol entre os operários, durante 

o segundo capítulo (seção 3) foram abordados aspectos gerais acerca da formação 

do futebol operário na região carbonífera do Baixo Jacuí. Foi possível compreender 

a formação dos espaços de prática esportiva e sociabilidade a partir do 

entendimento sobre o período de esportivização pelo qual o Brasil passou nos anos 

1930 e que foi fortemente marcado pelo ideário higienista. A partir dessa década, os 

clubes de futebol operário da região carbonífera, especificamente tratando-se dos 

clubes formados no até então distrito de Arroio do Ratos, ganharam destaque nas 

competições locais e regionais.  

A partir da apresentação acerca da formação de clubes como o Esporte Clube 

Brasil, pioneiro nas minas de carvão do Baixo Jacuí, o Esporte Clube Guarani, clube 

formado majoritariamente por operários espanhóis, e pela fusão destes no 

Departamento Sportivo das Minas, compreendeu-se parte dos aspectos 

heterogêneos de classe, que permeiam a formação da classe operária a partir dos 

espaços de lazer e sociabilidade. 

A partir das heterogeneidades observadas no processo de formação dos 

clubes de futebol, que incluem também os conflitos existentes no interior da classe, 

avançou-se na discussão acerca da validade analítica do conceito de classe. Para 

tanto, ancorando-se sobretudo na perspectiva teórica trazida por Thompson (2019), 

compreende-se que a formação da classe a partir das experiências desta, tanto no 

lócus de produção ou fora dele, está envolta por processos que incluem aquilo que é 

chamado solidariedade descontinuada, ou seja, momentos específicos em que há a 

ativação de uma solidariedade entre trabalhadores e outros em que não se percebe 

tal movimentação, o que não invalida suas percepções enquanto classe nem a 

organização de suas resistências frente ao capital, que, por sua vez, encontram 

formas e espaços de atuação também heterogêneos. 
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Por fim, entende-se, por meio da análise do Dissídio Coletivo de 1943 entre o 

Cadem e o Sindicato dos Mineiros, o quanto a pauta do lazer era importante ante as 

demandas do operariado das minas, pois, de maneira inédita entre os dissídios do 

período, esta aparece mencionada. 

Assim, mesmo diante das heterogeneidades, marcadas por processos de 

solidariedade descontinuada entre a classe, existe a defesa de direitos dos 

trabalhadores, incluindo o direito ao lazer, e a construção de sentidos próprios para 

as práticas lúdicas e esportivas do operariado, contrapondo ou mesmo 

ressignificando os padrões impostos pelo higienismo reverberado pelas classes 

dominantes. 

Os mineiros são conhecidos internacionalmente por serem uma categoria 

combativa e por sua solidariedade de classe como marca distintiva nas lutas por 

melhores condições de trabalho e vida. Através de suas experiências, forjadas 

sobretudo no interior dos espaços de produção ou mesmo da entidade de classe, 

em partidos políticos, na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum, etc., as suas 

características combativas se fizeram presente. 

Coube, portanto, a esta tese, através do estudo de caso centrado nas 

experiências de uma comunidade operária de mineiros de carvão do interior do Rio 

Grande do Sul, observar que as lutas dos mineiros abrangiam diversos aspectos, 

que incluem a defesa do lazer representado por suas práticas lúdicas, de 

sociabilidade e esportivas próprias. 

Também foi possível observar, neste movimento dialético, que aspectos que 

remetem à decantada solidariedade de classe acabam não transparecendo em 

alguns momentos, por conta da própria conjuntura, o que caracteriza esta 

solidariedade entre os mineiros como descontinuada. Isso é percebido inclusive em 

suas relações no interior dos espaços de lazer e sociabilidade, tal como se 

apresentou no processo-crime de 1938, discutido no capítulo três (seção 4). 

Essas experiências demonstram o quanto a imagem idealizada do operariado 

com demandas específicas, com uma solidariedade sempre presente, agindo nos 

espaços tradicionalmente vinculados às lutas contra o capital, etc. deve ser 

discutida, tendo em vista a diversidade de experiências, por vezes até contraditórias, 

como as que encontramos entre os mineiros do carvão. 

Mesmo diante dos conflitos no interior da classe e de resistências às vezes 

aparentemente sutis e acontecendo em espaços não tradicionalmente vinculados às 
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lutas, observa-se a dinâmica no processo de formação da classe, de maneira que o 

conceito de classe prevalece com seu sentido pleno ainda que as discussões 

possam querer se referir apenas a discussões identitárias. 

A partir de um recorte envolvendo a categoria dos mineiros de carvão do Sul 

do Brasil, esta tese pretendeu avançar na discussão acerca da heterogeneidade da 

classe operária, de modo a questionar a solidariedade de classe e compreender 

outras formas de resistir ao capital e ao ideário das classes dominantes, neste caso, 

a partir da defesa do direito ao lazer e aos espaços de lazer, sociabilidade e práticas 

esportivas, com os sentidos constituídos pelo próprio operariado. Entende-se que 

este estudo pode vir a contribuir com futuras pesquisas centradas não apenas na 

categoria dos mineiros de carvão, mas também em outras categorias de 

trabalhadores, a partir dos espaços não convencionalmente vinculados às lutas do 

operariado. Recortes de gênero e raça também são avanços sobre os quais futuras 

pesquisas podem focalizar em análises mais específicas. Um exemplo seria 

questionar a representação social que os próprios mineiros fizeram de sua categoria 

(solidários entre si, unidos, combativos, etc.) diante de contradições, como o limite à 

participação de operários negros em espaços sociais, imposto pelo próprio 

operariado das minas. Esse é um dos temas que necessita de aprofundamentos 

maiores, tendo em vista que foi um dos aspectos que surgiu durante a trajetória 

desta pesquisa, mas que, devido aos limites de prazo para a conclusão da tese, não 

pôde ser aprofundado com maior afinco. 

Seja nos espaços tradicionalmente vinculados às lutas dos trabalhadores ou 

em espaços que, num primeiro momento, parecem não ter relação direta com estas, 

os mineiros construíram a história da categoria com suas heterogeneidades e 

contradições, fazendo com que seus direitos e sua cultura de classe prevalecessem 

diante das tentativas de dominação das companhias mineradoras, que, além da 

superexploração empreendida sobre a mão de obra, também se revestiam das mais 

variadas formas para tentar controlar as práticas de lazer, sociabilidade e esporte do 

operariado, conforme o ideário de medicalização do social. 

Por fim, assim como expresso por Thompson (2019), entende-se a classe 

como uma relação e não como uma coisa, ou seja, ela não existe nem para ter um 

interesse ou uma consciência ideal. “A classe é definida pelos homens enquanto 

vivem sua história e, ao final, essa é sua única definição” (THOMPSON, 2019, p. 11) 

– assim reitera o historiador inglês. 
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APÊNDICE A – SOLICITAÇÃO DE ACESSO AO ARQUIVO DA FGF 
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APÊNDICE B – ROTEIRO 1 ENTREVISTAS - FUTEBOL (TESE E PROJETO E.C. 
BRASIL) 
 

BLOCO 1: INFÂNCIA/JUVENTUDE/FAMÍLIA 

 Onde nasceu? 

 Qual data? 

 Onde morou? 

 Qual escola frequentou? 

 Onde seus pais trabalhavam? 

 Seus pais eram naturais da cidade? 

 Quantos irmãos tens? 

 

BLOCO 2: TRABALHO 

 Qual foi o seu primeiro trabalho? 

 Quantos anos tu tinhas na época do seu primeiro trabalho? 

 O que fazia? 

 Qual foram seus trabalhos posteriores? 

 O que fazia? 

 

BLOCO 3: FUTEBOL 

Relação pessoal com o futebol 

 Como aconteceu o seu primeiro contato com o “universo” do futebol? 

 Por qual(is) clube(s) chegaste a atuar? 

 Qual(is) forma(s) de atuação (jogador e/ou diretoria - especialmente no E.C. 

Brasil)? 

 Qual foi seu período de atuação no(s) clube(s)? 

 Qual o motivo da escolha deste(s) clube(s) para atuar? 

 Esta(s) equipe(s) que atuaste fazia(m) parte do clube por quem você torcia 

também? 

Detalhes técnicos 

 Quanto aos detalhes técnicos… como era feita a escalação e a construção 

das estratégias de jogo? 

 Como eram as rotinas de treino (dias/horários/incluindo preparação física)? 

 Quais eram os principais dias das partidas? 
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 Os dias de partidas conflitavam com outra atividade na cidade? Qual? 

 Tinha alguma orientação alimentar (restrições?) para buscar maior 

rendimento nas atuações da equipe? 

 Qual o tipo de alimentação era consumida com mais frequência neste período 

no seu lar e de outras famílias também? 

 Onde adquiriam os alimentos? 

A relação futebol, trabalho, operários e patrões 

 Havia conflitos internos na equipe (entre jogadores)? 

 Quais motivos? 

 Como eram administrados? 

 Onde trabalhavam a maioria dos jogadores/sócios do clube em questão? 

  Era possível conciliar as rotinas de treino com o trabalho? 

 Havia jogadores que eram contratados pela mineração para atuarem 

principalmente nos clubes (operários-jogadores)? 

 Os jogadores/ diretores que trabalhavam na mineração tinham alguma 

vinculação sindical e/ou partidária? 

 Havia espaços para manifestações políticas no clube? 

 Havia a presença de chefes/patrões de jogadores que atuavam no clube? 

 Atuavam jogando ou na diretoria? 

 Quais aspectos do relacionamento entre patrões e empregados dentro do 

clube? 

 Era diferente da relação no ambiente de trabalho? 

 Lembras quem fazia parte da diretoria do clube no período em que você 

participava da equipe ativamente? 

 Como aconteciam as escolhas das diretorias? 

 -Você também chegou a ser parte de alguma diretoria do clube? Qual ano? 

 Havia conflitos em meio à diretoria do clube? 

 - Quais motivos? 

 Como eram administrados? 

Rivalidades e torcida 

  Qual clube era o maior adversário do seu? 

 Quem fazia parte do clube adversário (mineiros e seus chefes?)? 

 Como atuava a torcida dos clubes? 
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 Quem participava das torcidas? 

O clube 

 Havia outras atividades em que o clube participava na cidade que não fosse 

apenas participação em jogos e torneios? 

 Qual o valor da mensalidade do clube? 

 Como era feito o pagamento? 

 Havia outro tipo de ajuda que o clube recebia? 

 Qual partida marcou sua atuação no clube (pedir para narrar com detalhes)? 

 Um grande momento do clube? 

 Um momento triste para o clube? 

 Qual a escalação que você faria hoje com jogadores do passado (pode 

misturar jogadores de diferentes épocas)? 

 Quem seria o camisa 10 desta escalação? 

 Às vésperas do E.C. Brasil completar 100 anos, qual mensagem você deixa 

ao clube em comemoração a esta data (gravar em vídeo)? 
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APÊNDICE C – CARTA DE CESSÃO DE DOCUMENTO ORAL: VANDERLETE 
NEVES DA SILVA 
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APÊNDICE D – CARTA DE CESSÃO DE DOCUMENTO ORAL E AUDIOVISUAL: 
PAULO CAMPOS SILVA 
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APÊNDICE E – CARTA DE CESSÃO DE DOCUMENTO ORAL E AUDIOVISUAL: 
LUIS FERNANDO ÁVILA DA SILVA 
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APÊNDICE F –CARTA DE CESSÃO DE DOCUMENTO ORAL E AUDIOVISUAL: 
ADÃO LOPES SALATI 
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APÊNDICE G – CARTA DE CESSÃO DE DOCUMENTO ORAL E AUDIOVISUAL: 
WALQUIR TISSOT 
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APÊNDICE H – CARTA DE CESSÃO DE DOCUMENTO ORAL E AUDIOVISUAL: 
JOÃO CARLOS LOPES ALVES 
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ANEXO A – TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO USO E DIVULGAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES 
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