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RESUMO

O método de trabalho adota a metodologia dialética, a partir da produção de conhecimento com uma interação à realidade social circundante. A 
referida pesquisa é bibliográfica e de consulta ao material sobre o assunto veiculado aos meios de comunicação e leitura e fichamento das obras, 
revistas, jornais, papers diversos e outras publicações.  O objetivo da pesquisa é analisar a atuação das corporações de ofícios mecânicos e das 
irmandades religiosas no império português, no processo formativo de consciência de classe dos trabalhadores livres e escravos dessa região, e 
sua influencia na consolidação do movimento sindical. As corporações exerciam um papel de proteção a seus associados, com auxílio econômico 
e controle sobre a produção e comércio na cidade, juntamente com as irmandades religiosas e ordens terceiras, que no Rio de Janeiro eram 
referência para os diversos ofícios mecânicos, oferecendo empréstimos e controlando a qualidade dos serviços, com regras severas quanto ao 
descumprimento. A linguagem das corporações já não dava conta do mundo do trabalho em meados do século XIX. Todavia, há um processo de 
democratização nas sociedades operárias, com a junção dos mestres (únicos com direito à organização à época das corporações), dos oficiais e 
até dos aprendizes numa mesma associação, democratização esta perceptível também no peso crescente que as assembleias de sócios 
desempenham, pelo menos estatutariamente, na vida associativa. Ressalta-se que este processo se observa na cidade do Rio de Janeiro e não 
pode ser generalizado para outras regiões onde há dinâmicas regionais diferenciadas, como é o caso de Goiás que no início do século XX ainda se 
encontrava irmandades e confrarias de artesãos e trabalhadores, assumindo em muitos casos funções assistenciais e mutualistas.  No final do 
século XIX escravos e livres viviam situações degradantes semelhantes, um regime de trabalho de até dezenove horas de trabalho diário, nenhum 
dia de descanso e precárias condições de saúde, habitação e educação. Mesmo os trabalhadores livres sofriam castigos físicos no ambiente de 
trabalho, salários que mal davam para a sobrevivência e sem nenhuma garantia de emprego. Como resultado da pesquisa vislumbramos que os 
direitos humanos e a cidadania com as consequências no ambiente laboral não podem ser encarados como um pacote pronto e acabado de 
características que, para que sejam reputados existentes, devem estar presentes em sua totalidade na vida do indivíduo. Ao encararmos o 
processo de construção da cidadania como resultado da conquista gradativa de direitos e da formação de uma consciência laboral identificamos 
os rudimentos do desenvolvimento dos elementos necessários para criação dos sindicatos, que viriam a seguir. Como conclusão, verificamos que 
é necessário aprofundar em responder as questões e os problemas das relações com os trabalhadores e escravos nos oitocentos, quanto à busca 
de uma identidade própria que inserisse dignamente estes indivíduos no estamento social vigente. Os escravos e libertos tiveram várias formas de 
resistência, principalmente lutando contra a escravidão, mas do mesmo modo buscando melhoria nas condições de trabalho, manifestadas 
através dos movimentos paredistas, ou com manifestações individuais e algumas vezes coletivas dentro de seus grupos específicos. Era uma 
formação lenta e sofrida. Tais ações valorizavam o labor dos artesãos escravizados como embrião representativo dos trabalhadores, que 
culminaria na formação política e social desses obreiros e aumentaria sua influência na formação da classe operária do século XX.
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