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A extração de carvão no Brasil originou-se no Rio Grande do Sul, em meados do 

século XIX, de forma quase artesanal. Estimulado pelo então presidente da Província, o 

mineiro britânico James Johnson fez prospecções, introduziu técnicas de extração e fundou a 

primeira empresa de exploração do carvão de pedra no país. Para dar início ao negócio, diante 

da virtual inexistência de mineiros experientes na região, Johnson mandou vir do País de 

Gales, em 1853, entre 10 e 12 famílias de operários especializados2. 

Depois das famílias inglesas, e em paralelo à sucessiva falência e surgimento de novas 

indústrias de mineração nos anos seguintes, levas de europeus foram trazidas e instaladas no 

município de São Jerônimo, dando início a um processo de urbanização relacionado à 

formação de vilas operárias, com destaque para duas: Arroio dos Ratos e Butiá. Essa 

população imigrante somou-se aos trabalhadores locais, a maioria vinda de municípios 

próximos, com origem rural, mestiços e negros.  

Assim, em algumas décadas, uma população com identidades, línguas e origens 

variadas, habitando vilas-fábricas construídas sobre uma região antes exclusivamente rural, 

protagonizou a liderança nacional na produção de uma das fontes principais de produção de 

energia. As vilas mineiras (Arroio dos Ratos, Butiá e Minas do Leão) mantiveram o Rio 

Grande do Sul neste posto isolado até 1943 (depois ultrapassado paulatinamente por Santa 

Catarina). Naquele ano, quando o recorde da produção foi alcançado nas minas rio-

grandenses – 1,34 milhão de tonelada do minério ou 65% da produção brasileira3 –, havia 

                                                             
1 Doutora em História (UFRGS, 2012). Bolsista de pós-doutorado no PPG em História da UFPel, bolsa 

Fapergs/Capes – Docfix. E-mail: clarice.speranza@gmail.com. 
2 DAHNE, Eugenio. A mineração de carvão e as concessões da Companhia no estado do Rio Grande do Sul – 

Brazil. Porto Alegre: Gundlach Telegraph, 1893 e SIMCH, Carlos Alfredo. Monografia de São Jerônimo. Porto 

Alegre: Livraria Andradas, 1943. 
3 Anuário Estatístico do Brasil (Ano VI-1941-1945). Rio de Janeiro: IBGE, 1946. 
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quase 7 mil trabalhadores somente nas duas principais vilas4, já então equipadas com um 

aparato urbano invejável: moradias, comércio, luz elétrica, telefone, hospital, clubes sociais e 

esportivos, e até cinema. 

A vinda de operários estrangeiros como forma de viabilizar a exploração de carvão do 

país não difere do que ocorreu em outras regiões carboníferas do planeta, como os poloneses 

no Vale do Ruhr, na Alemanha, ou os chineses na mina de Fushun, no Japão5. A peculiaridade 

do processo histórico brasileiro está na grande variedade de origens dos operários que aqui 

aportaram, o que, se não invisibilizou de todo suas diversas procedências e identidades 

étnicas, favoreceu a construção, entre eles, da ideia de uma suposta “raça mineira” única, 

sucedânea de identidade de classe e utilizada como arma de luta diante de condições de 

trabalho desfavoráveis.  

Acidentes e doenças eram extremamente comuns, consequência do ambiente insalubre 

das minas e do excesso de trabalho. Além disso, não havia água potável, o calor era 

insuportável e sobravam ratos no subsolo das minas6. 

O péssimo ambiente de trabalho, o difícil relacionamento com o patronato das 

mineradoras e a grande coesão dos mineiros favoreceram a ocorrência de protestos, greves e 

levantes. Há indicações da participação ativa das populações de origem europeia nesses 

movimentos de enfrentamento com as mineradoras7. As greves mineiras causavam apreensão 

na população de Porto Alegre e geravam eventualmente a interrupção no fornecimento de luz 

elétrica para a capital, como na grande paralisação de 19468. A adesão a esses protestos era 

invariavelmente muito alta, com a interrupção virtual de toda a produção. 

                                                             
4 Inspeção do Ministério do Trabalho nas minas de Arroio dos Ratos e Butiá encontrou 6.929 operários em 

dezembro de 1943. Documento anexo à reclamatória trabalhista 14/46 (fl. 96). Acervo do Memorial da Justiça 

do Trabalho no RS. 
5 Para uma história comparativa das comunidades mineiras no mundo, ver BERGER, Stefan; CROLL, Andy  e 

LAPORTE, Norman (org). Towards Comparative History of Coalfield Societies. London: Ashgate, 2005.  
66 SPERANZA, Clarice Gontarski. Cavando direitos – as leis trabalhistas e os conflitos entre os mineiros de 

carvão e seus patrões no Rio Grande do Sul (1940-1954). São Leopoldo: Oikos, Porto Alegre: ANPUHRS, 

2014, capítulo 1. 
7 WITKOWSKI, Alexsandro e FREITAS, Tassiane Melo. Sobre os homens desta terra – A trajetória de 

fundação do sindicato dos mineiros de Butiá no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: ed.autores, 2006; e KLOVAN, 

Felipe Figueiró. Sob o fardo do ouro negro: as experiências de exploração e resistência dos mineiros de carvão 

do Rio Grande do Sul na década de 1930. Dissertação de mestrado UFRGS/PPG Historia, 2014. 
8 SPERANZA, op. cit., p. 162-185. 
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Uma das fontes que utilizamos nesta pesquisa é o arquivo das fichas de qualificação da 

DRT do RS, que abrange os formulários para obtenção da carteira profissional no estado. Os 

dados deste acervo, abrigado junto ao NDH da UFPel, estão sendo armazenados em um banco 

de dados que permite diversos tipos de cruzamento, e que já inclui os dados de 1933 (início 

efetivo da vigência da carteira profissional) até 1944. É preciso ressaltar que neste período, os 

formulários representam apenas 25% em média do número de carteiras emitidas no RS no 

período, segundo dados do IBGE - com percentagens diferentes para cada ano e para cada 

categoria de trabalhador. No entanto, acreditamos que o acervo é uma amostra importante do 

universo dos operários do RS. 

Em relação aos primeiros anos da vigência da carteira profissional no Rio Grande do 

Sul (1933-1943)9 encontramos 492 brasileiros e 41 estrangeiros, dos seguintes países: 

Espanha (16), Polônia (6), Portugal (4), Uruguai (4), Lituânia (4 – região de Kaunas, na época 

pertencente à Rússia), Alemanha (3), Áustria (1), Romênia (1), Tchecoslováquia (1) e 

Hungria (1). Há uma preponderância de espanhóis naturais de cidades do norte da Espanha 

(Tudela de Navarra, Ourense, Lugo, Leon, Cristina e Brollon), próximo da região das 

Astúrias, onde a mineração de carvão era intensa desde o início do século XIX. A maior parte 

desses espanhóis tem data de chegada no Brasil entre 1910 e 1929, e idades (no momento da 

imigração) entre 18 e 25 anos. 

Os poloneses eram oriundos das cidades de Opole, Zakopane, Plonia e Ulow. Os 

operários registrados como de nacionalidade russa são oriundos de regiões hoje pertencentes a 

Lituânia (Kaunas, Marijampole), além da existência de um mineiro registrado como lituano 

(registrado como natural da cidade de Tanlichen, provavelmente Šalčininkai). A proximidade 

com o Uruguai, por outro lado, também explica a afluência de trabalhadores daquele país – 

apesar de que a maioria dos uruguaios registrados neste acervo aparece atuando no setor de 

frigoríficos (muito desenvolvido no país vizinho e localizado preponderamente na fronteira). 

O mais importante no levantamento, porém, é a variedade de etnias presentes e 

registradas como operários na mineração. Apesar da aparente predominância de espanhóis 

                                                             
9 Banco de dados DRT/NDH/UFPel. Levantamento feito por esta autora. Sobre esses dados, ver SPERANZA, C. 

G. Imigração e etnicidade entre mineiros de carvão no Rio Grande do Sul (1850-1950): solidariedade, 

assimilação e conflito. In: XII Encontro Estadual de História, 2014, São Leopoldo. História, Verdade e Ética: 

anais / XII Encontro Estadual de História de 11 a 14 de agosto de 2014. Porto Alegre: ANPUHRS, 2014.  
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neste momento, não há aqui um predomínio absoluto, até porque as fronteiras nacionais e o 

sentimento nacional entre poloneses, lituanos, russos e outras nações do Leste Europeu eram 

extremamente variáveis, acarretando, eventualmente, solidariedades entre operários dessas 

etnias. Tais operários atuavam junto a trabalhadores brasileiros, estes sim preponderantes, 

mas é importante salientar que o levantamento não leva em conta os filhos de imigrantes 

nascidos no Brasil, cuja identidade étnica muitas vezes não era de brasileiros, mas sim de 

estrangeiros. 

Em relação a espanhóis, outras pesquisas sinalizam para uma tendência de alteração 

da origem dos trabalhadores nos anos 40, em especial após o fim da II Guerra Mundial. Marta 

Cioccari relata, por exemplo, que em 1945 o Consórcio Minerador pediu ao governo 

brasileiro a autorização para a vinda de 500 poloneses que aparentemente queriam deixar a 

Polônia depois da ocupação russa. Um diretor da empresa teria contatado um comandante do 

Exército polonês em Londres, tentando atrair ex-soldados para as minas. Nos anos seguintes, 

muitos poloneses, ucranianos e iugoslavos viriam ao Brasil trabalhar nas minas de carvão10. 

Nossa hipótese é que, entre o final do XIX e as duas primeiras décadas do XX, as 

mineradoras estavam interessadas em trabalhadores com conhecimento do ofício, num 

momento em que a exploração de carvão em moldes industriais dava seus primeiros passos. 

Nas décadas seguintes, porém, a intenção limitava-se a repor o relevante número de 

trabalhadores que deixava as minas por abandono, morte ou doença. 

Esta hipótese é corroborada, por exemplo, pelo relato da primeira greve que se tem 

notícia nas minas, ocorrida no ano de 1895, e descrita em um relatório da Companhia Estrada 

de Ferro e Minas de São Jerônimo. O primeiro registro de greve de mineiros na região data de 

1895 e aparece no relatório da CEFMSJ. Conforme o documento, um grupo de 20 

trabalhadores mineiros europeus, oriundo das Colônias de Jaguary e Lucena11, havia sido 

trazido para trabalhar nas minas. O relatório indica reiterados episódios de mobilização dos 

mineiros, com vitórias, sob a liderança dos imigrantes (sem indicar nacionalidades). A 

insatisfação chegou ao limite em junho de 1895, quando os trabalhadores declararam greve, 

com adesão massiva inclusive de mineiros crianças, depois de manifestações no dia 1º de 

                                                             
10 CIOCCARI, Marta. Do gosto da mina, do jogo e da revolta: um estudo antropológico sobre a construção 

da honra numa comunidade de mineiros de carvão. Tese de doutorado, Museu Nacional: 2010, p. 109. 
11 A Colônia Lucena foi fundada entre 1890 e 1891, na região do hoje município de Itaiópolis (norte de Santa 

Catarina), composto por imigrantes ingleses, poloneses e russos. A Colônia Jaguary surgiu em 1889, na região 

do hoje município de Jaguari, no Rio Grande do Sul, composta por italianos, poloneses e alemães. 
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Maio com “bandeiras encarnadas e manifestações anarquistas”. A greve exigia 25% de 

aumento e durou 15 dias12. 

Ao final, o relatório apresenta uma reflexão que indica uma reavaliação da empresa 

sobre a vinda de europeus: “Deste fato, tiramos a lição que os mineiros colonos em geral são 

socialistas repelidos das minas, porque mineiro na Europa é operário muito bem remunerado e 

cercado de confortos e somente se expatria espontaneamente atraído por vantagens superiores 

às que aufere no seu país natal”13. 

A solidariedade entre trabalhadores nacionais e estrangeiros sinalizada neste episódio 

encontra eco em outros movimentos massivos dos mineiros, como as greves de 1934 (que 

levou à fundação oficial do sindicato) e 1946. No entanto, é preciso lembrar que a visão 

extremamente positiva de boa parte dos imigrantes, vistos como detentores de conhecimentos 

e valores úteis ao mundo do trabalho brasileiro e, principalmente, como agentes do 

“embranquecimento” da população modifica-se já a partir da Primeira República. Tanto nas 

minas como em outros estabelecimentos industriais, imigrantes europeus começam a ser 

vistos também como elementos políticos perigosos que podiam ameaçar a disciplina no 

trabalho. Entre 1907 e 1921, diversas novas leis passaram a permitir a deportação de 

estrangeiros envolvidos em revoltas ou greves. Em 1930 e 1931, a Lei de Nacionalização 

obrigava as empresas a ter dois terços de trabalhadores nacionais em seus quadros. No final 

dos anos 1930, durante o Estado Novo, manifestações étnicas passaram a ser proibidas, em 

nome do ideal de assimilação e miscigenação14. 

O sindicato dos mineiros das vilas de Arroio dos Ratos e Butiá foi fundado 

oficialmente em 193415. Relatos orais dão conta que a fundação foi antecedida por reuniões 

secretas dos trabalhadores que ocorriam nas matas próximas às minas, durante a noite, com 

                                                             
12 RELATÓRIO da Companhia Estrada de Ferro e Minas de São Jerônimo (reunião ordinária de 1895). Rio de 

Janeiro: Oficinas do Jornal do Brasil, 1895, p. 12. Acervo do Museu Estadual do Carvão. A greve também é 

citada por BUNSE, H., op. cit., p. 28 
13 RELATÓRIO, op. cit, p. 13. 
14 GERALDO, Endrica. O ‘perigo alienígena’: política imigratória e pensamento racial no governo Vargas 

(1930-1945). Tese de doutorado em História, Unicamp, 2007; SEYFERTH, Giralda. The Diverse 

Understandings of Foreign Migration to the South of Brazil (1818-1950), Vibrant: Virtual Brazilian 

Anthropology, 10:2 (2013), pp. 118-162. 
15 O nome oficial era Sindicato dos Trabalhadores na Indústria em Extração do Carvão de São Jerônimo. Para 

mais informações, ver WITKOWSKI e FREITAS, op. cit. 
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participação importante de imigrantes espanhóis16. O primeiro presidente do sindicato foi, de 

fato, um mineiro espanhol, nascido na cidade de Ourense, e que havia imigrado para o Brasil 

em 1910, aos 20 anos de idade. 

Não temos notícia de restrições por etnia ou nacionalidade no sindicato. No entanto, 

muitos dos líderes da categoria eram de origem européia. Em 1937, por exemplo, entre os 18 

sindicalistas demitidos devido à participação em uma greve ocorrida anos antes, cinco tinham 

sobrenomes denotando origem estrangeira.  O mais conhecido líder sindical mineiro, Manoel 

Jover Telles, conhecido entre os operários como “princípe espanhol” era filho de imigrantes 

da Andaluzia que teriam vindo ao Brasil nos anos 1920. Jover começou a trabalhar nas minas 

aos 12 anos de idade, e, adulto, liderou protestos  durante o Estado Novo. Em 1947, foi eleito 

para a Assembléia Legislativa do RS. Foi um importante membro da cúpula do PCB e 

posteriormente PCdoB dos anos 1950 a 1970 (estando envolvido no episódio conhecido por 

Massacre da Lapa, em 1976)17. 

Em contraste, outros imigrantes desempenhavam importante papel na hierarquia das 

minas, disciplinando trabalhadores ou punindo grevistas. Exemplos podem ser encontrados 

em processos judiciais trabalhistas referente às minas de carvão do RS desde 1945. Numa 

ação de iniciativa de um mineiro brasileiro contra a Companhia Carbonífera Riograndense, de 

1941, um mineiro espanhol, que vivia no Brasil há 28 anos, testemunhou em favor da 

empresa. Em 1947, outro espanhol, que ocupava o cargo importante de chefe da furação e 

estava no país desde 1917, apareceu como testemunha-chave das empresas em diversos 

processos de trabalhadores.18 

Em relação aos trabalhadores afrodescendentes, encontramos 114 fichas com 

operários que se classificaram (ou foram classificados) como negros, pardos, morenos ou 

mulatos – cerca de um quarto do total de fichas do período. A grande maioria era originária 

da região das vilas mineiras ou municípios próximos. Não há evidências de distinção racial no 

processo de trabalho, havendo inclusive fotografias nas quais operários brancos e 

afrodescendentes trabalham lado a lado. No entanto, há claramente uma dissensão étnica nos 

                                                             
16 Os testemunhos foram colhidos pelo hoje extinto Centro de História Oral do Rio Grande do Sul, em 2002. 

Agradeço a Felipe Klovan pela cessão das transcrições das entrevistas. 
17 SILVEIRA, Éder da Silva. Além da traição: Manoel Jover Telles e o comunismo no Brasil do século XX. Tese 

de doutorado em História, Unisinos, São Leopoldo, 2013, pp. 83-85 e 213. 
18 Processos 02/41; 6/46; 142/46; Junta da Justiça do Trabalho de São Jerônimo. Processos Trabalhistas de São 

Jerônimo RS (1938-1947), Coleção Acervos (CD), Memorial da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul. 
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momentos de lazer, já que os afrodescendentes não podiam frequentar os clubes brancos dos 

mineiros, apenas o seu próprio, o Tesouras. 

Em entrevistas realizadas com mineiros aposentados em 2002, afrodescendentes 

fizeram alusão ao racismo nos momentos de lazer, referindo-se à impossibilidade de entrarem 

nos clubes brancos. O mineiro aposentado Frontino Rodrigues Oliveira, na época com 73 

anos, afirmou que não ia nos clubes brancos porque era “da raça preta, como eles dizem”. Seu 

colega Cerílio Soares, 72 anos, lembrou que “os bailes iniciavam as dez, onze horas da noite e 

iam até às cinco horas da manhã” e que ele “ia mais no Clube Tesouras” porque “era o baile 

dos negros”. Para Cerílio, “agora, deve estar tudo misturado, mas antigamente, não misturava 

branco com morenos”19. 

É interessante notar que apesar de trabalharem lado a lado nas minas, serem membros 

do mesmo sindicato, e protagonizarem protestos e greves com extraordinária coesão, os 

mineiros mantinham uma firme segregação racial nos momentos de lazer, evidenciando um 

mecanismo de diferenciação entre brancos (em especial imigrantes europeus e seus 

descendentes) e afrodescendentes. 

Tal constatação é ainda mais reveladora se observarmos que os diversos grupos 

étnicos – tanto nacionais quanto estrangeiros – nas minas do RS hoje costumam se enxergar 

como fundadores de uma RAÇA única, uma RAÇA mineira20. O sentimento de exercerem o 

mesmo ofício supostamente teria dado aos mineiros. Segundo esta interpretação, uma 

identidade uniforme de classe, baseada num amálgama dos diversos grupos étnicos. 

A ideia dos mineiros como um grupo distinto – também em termos de “classe” – data 

do chamado período áureo da mineração no RS, em especial os anos 1930 e 1940, e coincide 

com a construção de uma ideologia social e política que enxergava o trabalhador “nacional” 

como elemento-chave para o progresso da nação. Esta construção permitia que os 

trabalhadores desenvolvessem estratégias de luta coletivas baseadas na valorização de seu 

papel social, e na defesa de uma coesão tanto em termos de classe quanto de raça mineira. No 

entanto, tinha seus limites numa cultura que desvalorizava os afrodescendentes, e 

pressupunha formas de segregação protagonizadas pelos próprios operários entre si.  

 

 

                                                             
19 Entrevistador: Ulysses B. dos Santos; Centro de História Oral do Rio Grande do Sul. 
20 Ver, por exemplo: VEIT, Benedito. Mineiros: uma raça. São Jerônimo, XXX: 1992.  
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