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As queixas suburbanas, na imprensa carioca –  A luta pela conquista dos 

direitos sociais e  políticos – entre 1910 E 1914 
 

 

Resumo 
 

Essa é uma pesquisa interessada em compreender o significado das queixas suburbanas, na 

imprensa no período entre 1910 e 1914 e construir uma narrativa sobre a luta pela conquista dos 

direitos sociais e políticos dos trabalhadores e moradores dos distritos do Engenho Novo e 

Inhaúma, tanto quanto os das regiões adjacentes. 

Na imprensa carioca, destacaram-se alguns periódicos que se propuseram a divulgar as 

queixas dos moradores dos subúrbios contra os serviços prestados pelo Estado e pelas empresas 

aos moradores do centro, arrabaldes e subúrbios. 

As queixas dos moradores dos subúrbios, os editorais e artigos, bem como a publicação das 

reuniões de sindicatos e associações podem ser entendidos como diálogos travados entre o 

capital e o trabalho, entre proprietário e inquilino, entre o urbano e o suburbano, entre 

sindicalismo revolucionário e o reformista, entre anarquismo e o Estado. As queixas suburbanas 

publicadas no Correio da Manhã, no A Epoca e em periódicos como Gazeta Suburbana, Echo 

Suburbano e Jornal Suburbano foram registros da luta pela conquista dos direitos sociais e 

políticos entre 1910 e 1914.  

O discurso das queixas suburbanas nesse período revelou uma população consciente, 

trabalhadora, cumpridora de suas obrigações e em dia com seus impostos. A população fez da 

imprensa a sua porta-voz, registrando a construção de parte da  história dos trabalhadores e 

moradores dos subúrbios, como também a criação dos discursos que revelaram a luta pelos 

direitos sociais e políticos, no governo militar de Hermes da Fonseca. 

 

 

Palavras-chave: SUBÚRBIO, QUEIXAS SUBURBANAS, IMPRENSA, OPERARIADO, 

MARECHAL HERMES, HABITAÇÃO 
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Les plaintes de banlieue, appuyez sur reports from Rio de Janeiro - la lutte pour la conquête des 

droits politiques et sociaux - entre 1910 et 1914 

 

 

 

Résumé 

 

 

 C'est une recherche intéressés à comprendre l'importance des plaintes, dans la presse en période 

de banlieue entre 1910 et 1914 et construire un récit au sujet de la lutte pour la conquête des 

droits politiques et sociaux des travailleurs et des habitants des districts du forage de nouveau et, 

comme l'est la Inhaúma les régions adjacentes. Dans la presse carioca, est restée à l'extérieur 

certaines revues qui proposait de divulguer les plaintes des résidents des banlieues contre les 

services fournis par l'Etat et par les sociétés pour les habitants du centre, les banlieues et les 

banlieues.Les plaintes des résidents des banlieues, l'éditorial des insuffisances et des articles, 

ainsi que la publication des réunions des syndicats et des associations peuvent être compris 

comme des dialogues bloquées entre le capital et le travail, entre le propriétaire et le locataire, 

entre les zones urbaines et suburbaines, entre les révolutionnaires et le syndicalisme réformiste, 

entre l'anarchisme et l'État. Les plaintes banlieue publié dans la boîte aux lettres de la matinée, 

dans la Epoca et revues comme Gazeta, Echo et de Banlieue Suburbana officiel des 

enregistrements à partir de la Suburban étaient lutte pour la conquête des droits politiques et 

sociaux entre 1910 et 1914.Le discours de la banlieue de plaintes au cours de cette période ont 

révélé une population consciente, travailleur, gens respectueux de leurs obligations et à jour avec 

leurs impôts. La population a fait les médias son porte-parole, l'enregistrement de la construction 

d'une partie de l'histoire des travailleurs et des habitants des quartiers, comme aussi la création 

du discours qui ont révélé la lutte pour les droits sociaux et politiques, dans le gouvernement 

militaire du Hermes da Fonseca. 

 

 

Mots-clés: DANS LA BANLIEUE, BANLIEUE de PLAINTES, PRESSE, PROLÉTARIAT, 

MARECHAL HERMES, LOGEMENT 
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Introdução 

 

O interesse na pesquisa sobre as queixas dos cidadãos dos subúrbios publicadas na 

imprensa carioca teve início no trabalho de conclusão do curso (TTC) Lato Sensu em “História 

do Rio de Janeiro” na Universidade Federal Fluminense, em 2011. Nesse trabalho de TCC, sob o 

título de “Identidades marcadas pelos trilhos de bondes na zona norte do Rio de Janeiro, entre 

1868 e 1907”, foi possível reconstituir os trajetos possíveis dos usuários dos bondes da zona 

norte, no seu deslocamento entre a casa e o trabalho; acompanhar o processo de desenvolvimento 

das empresas de transporte, principalmente, no momento da implantação das linhas de carris de 

ferro nessa cidade, procurando fazer uma leitura para além das estatísticas apresentadas por 

àquelas companhias, ou dos registros encontrados nos arquivos oficiais da cidade, permitindo à 

pesquisa revelar a identidade daqueles sujeitos históricos.  

O recorte temporal do T.T.C. correspondeu ao momento político e à fase econômica da 

introdução do capital estrangeiro no Brasil, entre 1870 até o momento da consolidação do 

monopólio da Light and Power Company sobre o transporte de bonde, em 1907. Nesse período, 

o capital das potências econômicas passou a fluir para o Brasil na forma de empréstimos ao 

governo imperial à taxa de juros altos e comissões aos intermediários ou sob a forma de 

investimentos em obras públicas como as ferrovias, onde os riscos da aplicação eram 

minimizados pelas “garantias de juros” (FAUSTO, 2006, p.396). 

Alcançado o objetivo daquela pesquisa, novas questões surgiram cujo recorte espaço-

temporal está relacionado à parte da região suburbana, no período entre 1910 e 1914. O foco, 

portanto, desse estudo concentrar-se-á na análise das queixas dos trabalhadores/moradores dos 

subúrbios expostas em alguns jornais cariocas selecionados para esse fim, pois as mesmas à 

primeira leitura sugerem a existência de uma luta contínua e tenaz pela melhoria das condições 

de vida e de trabalho.  Pressuponho poder revelar o papel da imprensa no processo de 

conscientização política do proletariado e de outras camadas sociais de baixa renda, no governo 

do presidente Hermes da Fonseca. 

Ao selecionar o Correio da Manhã e o A Epoca como fontes documentais principais, 

baseei-me, em parte, no trabalho de Marialda Barbosa sobre os aspectos culturais da imprensa 

para sustentar a argumentação de que ali estava concentrado farto material que poderia revelar 

parte da história do movimento operário brasileiro e aspectos cotidianos da luta do 
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trabalhador/morador dos subúrbios cariocas pela melhoria das condições de morar e se deslocar 

nessa cidade. 

Barbosa (2010) afirmou que a partir da década de 80 do século XIX, e com mais 

intensidade na de 90, ocorreu a mudança do padrão editorial das publicações, surgindo uma 

proposta de produzir textos informativos, isentos, neutros, imparciais e com veracidade, sobre a 

realidade. A historiadora afirmou: 

Editando com destaque as notícias policiais e reportagens, sob uma capa de 

neutralidade, e introduzindo a entrevista nas primeiras páginas, os jornais 

procuram construir uma representação ideal da sociedade. A opinião isola-se no 

artigo de fundo e a ilustração, substituída, já no século XX, pela fotografia, 

publicada ao lado do texto, cumpre também esse papel. 

A edição ganha novo sentido: o de ordenar a sociedade. Os dramas cotidianos e 

os mexericos devem provocar tanto ou mais interesse que os temas políticos 

discutidos diariamente nos cafés pelos repórteres (BARBOSA, 2010, p. 121). 

 

 A afirmação sobre a mudança do padrão editorial gerou a necessidade de fazer a leitura 

dos fatos registrados nessa imprensa com apoio de um referencial teórico de Michail Bakhtin, 

uma vez que o filósofo trouxe contribuições para a teoria da linguagem e que, em parte, 

revelaram o potencial contido nos discursos apresentados por diferentes instituições e sujeitos 

históricos no período entre 1910 e 1914.  

A afirmação de Marialva que a opinião, no jornal, isola-se no artigo de fundo pode ser 

desconstruída pelo fato que os redatores de algumas colunas comentarem e aprovarem os temas 

de outro jornal concorrente, ou rejeitarem a opinião defendida, criando um diálogo na imprensa 

que incitavam à leitura e à formação de opinião sobre os mais diversos assuntos: política, 

economia, trabalho e sociedade.  Esses diálogos entre redatores era comum na seção “A pedidos” 

em alguns periódicos cariocas. 

Buscando ampliar essa compreensão, é possível buscar na linguagem, as relações 

dialógicas
1
 que se estabelecem nos discursos, ampliando as vozes dos sujeitos históricos, ora 

colocadas em evidência (BAKHTIN, 1992, apud BARROS, 2008, p.28). 

A teoria da linguagem elaborada por Bakhtin nos permite compreender que a linguagem é 

sempre social e só nela que o sujeito pode tomar consciência de si mesmo e nela o sujeito 

depende necessariamente do outro (BAKHTIN, 1992, p.357 apud KONDER, 2002, p.114).  

                                                 
1
 Bakhtin dedicou-se ao estudo conjunto da língua, literatura e o social. Ocupou-se também, em seu estudo com as 

diversidades de vozes, das línguas e dos tipos discursivos. Entre eles o de gênero, de profissão, de camada social, de 

idade e de região (dialetos). Segundo Bakhtin, a linguagem é dialógica, afirmando que se a ciência humana  tem 

método e objeto dialógicos, também suas ideias  sobre o homem e a vida são marcadas por esse princípio. A 

alteridade define o ser humano e afirmou que era impossível pensar no homem fora das relações que o ligam ao 

outro (Bakhtin, 1992, p.35-36 apud Barros 2008,p.28-29) 
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O interesse no debate traçado entre as correntes ideológicas representadas nos jornais 

analisados se firma, justamente, no pensador russo que disse: “A palavra quer ser ouvida, 

compreendida, respondida, e quer, por sua vez, responder à resposta, e assim ad ifinitum”. (BAKHTIN, 

1992, p.357 apud KONDER, 2005, p.114). 

Konder, ao apresentar o pensamento de Bakhtin, reforça as bases da pesquisa, no que diz 

respeito à linguagem, pois afirma que ideologia e linguagem são realidades interligadas. Extraiu 

esse conceito do livro “Marxismo e filosofia da linguagem” onde o pensador definiu que tudo 

que é ideológico é um signo e sem signo não existe ideologia (BARROS, 1986, p.31 apud 

KONDER, 2005 p.115). Completa o pensamento com a seguinte afirmação: “O domínio do 

ideológico coincide com o domínio dos signos: são mutuamente correspondentes” (BARROS, 

p.32). 

A análise dos diferentes discursos elaborados ora pelos redatores das seções, ora pela 

reprodução de cartas e denúncias apresentadas, principalmente, nas agências do Correio da 

Manhã referenciar-se-á àquele suporte teórico. Assim, apoiando-me na interpretação de Barros 

sobre o diálogo entre discursos de Bakhtin, observo que o dialogismo é o princípio constitutivo 

da linguagem e a condição do sentido do discurso.  

De acordo com essa linha de pensamento, compreende-se que o discurso não é individual, 

pois se constrói entre pelo menos dois interlocutores. Dessa forma, tenho como expectativa 

trazer para dialogar os textos de José Murilo de Carvalho (1987) e Eduardo Silva (1988).  

A questão da cidadania nos séculos XIX e XX foi um dos temas tratado por Carvalho e 

entre suas obras destaco “Os bestializados – O Rio de Janeiro e a República que não foi”. Neste 

livro, o historiador defendeu o real sentido na República sobre direitos sociais e políticos na 

primeira fase da República, o que pressuponho contribuir para ampliação do debate sobre essa 

questão. 

Eduardo Silva dedicou-se ao estudo das queixas do povo publicadas numa coluna no Jornal 

do Brasil nos anos 1900, 1905 e 1910. Silva considerou que os assuntos apresentados pelos 

queixosos, em sua maioria, estavam relacionados à burocracia do Estado. No levantamento que 

fez sobre o assunto, caracterizou as pessoas que faziam as queixas e encontrou pequenos 

comerciantes, ambulantes e prostitutas, pois estas estavam sujeitas à fiscalização do Estado; as 

categorias de funcionários que se encontravam em maior dependência eram formadas por 

pequenos funcionários, policiais, militares de baixa patente e os funcionários das empresas de 

transporte urbano. Segundo o trabalho de Silva (1988), as queixas do povo, em geral, não eram, 

diretamente, contra o Estado (SILVA, 1988, p.20 - 35).  
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Desse ponto da narrativa de Silva, distancio-me por encontrar nos jornais já mencionados, 

um movimento popular em busca de seus direitos sociais e políticos e o início da organização do 

trabalhador em sindicatos e associações na cidade do Rio de Janeiro entre 1910 e 1914. 

Assim, a narrativa a ser construída sobre as queixas suburbanas durante o governo de 

marechal Hermes, corresponderá ao período marcado por inúmeros discursos na imprensa 

capazes de construir trincheiras no debate político e deixar transparecer a inconformidade pela 

candidatura militar no Governo Federal; a denúncia dos jornalistas e redatores, principalmente, 

os do Correio da Manhã, apontando a fraude eleitoral que deu vitória a Hermes da Fonseca no 

pleito de 1910; a insatisfação popular aumentada e instruída pela multiplicidade de piadas e 

comentários sobre a vida pessoal do presidente, expostas nas capas de jornais, tudo servindo de 

material para as caricaturas e para crítica à pessoa e ao político. 

Assim, esse estudo foi estruturado em uma introdução, três capítulos e uma conclusão.  

No capítulo I,“A Historicidade do Subúrbio”, aborda a construção do espaço suburbano e a 

relação estreita com o desmembramento das fazendas; a influência do pequeno e médio capital 

imobiliário; a participação do Estado nas negociações das terras; a expansão dos limites da 

malha urbana, transformação e inclusão da parte suburbana a essa malha realizada pelos 

transportes de carris e férreo; acompanhar o crescimento e a complexidade das relações entre a 

urbe e o subúrbio; conhecer os diferentes entendimentos sobre este conceito e a distinção entre 

“subúrbios” e arrabaldes”; identificar as origens do zoneamento da cidade do Rio de Janeiro; 

identificar as permanências e mudanças presentes nas reformas urbanas, redimensionar o valor 

das queixas suburbanas apresentadas na imprensa entre 1910 e 1914. 

No capítulo II, sob o título “Os subúrbios cariocas – na multiplicidade dos discursos – os 

sujeitos de sua própria história” são apresentados diferentes discursos que dialogam e contribuem 

para essa reconstituição da história de moradores e trabalhadores dos subúrbios da cidade do Rio 

de Janeiro. Antes de identificar os discursos que contribuem com essa narrativa, foi necessário 

apresentar o contexto histórico no momento em que se organizava a imprensa, principal fonte 

consultada e as suas características principais, bem como os diálogos travados entre os editores 

que exprimiram suas posições sobre os fatos e questões sobre a política e a economia.  

Entre os discursos relevantes, estão os censos populacionais que revelaram a identidade da 

população: número, moradia, nacionalidade, ocupação; a legislação produzida nesse período, 

relacionada à produção de casas populares e ao transporte público; a produção literária que 

traduziu poeticamente o viver e conviver nos subúrbios; os periódicos dos subúrbios também 

descreveram a vida nesses espaços, os interesses e negócios, a luta diária por melhores condições 

de viver, morar e trabalhar. 
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O terceiro capítulo intitulado As queixas suburbanas entre 1910 e 1914 na imprensa 

carioca – vias de construções dos direitos políticos e sociais apresenta as reclamações dos 

moradores de Engenho Novo, Inhaúma e adjacências, o movimento operário exposto nas colunas 

“Reclamações”, “Vida Operária” e “Movimento Operário” do Correio da Manhã. No jornal A 

Epoca, o operário cigarreiro Mariano Garcia assinou a “Columna Operária” em defesa dos 

princípios socialistas e as orientações do sindicalismo reformador entre 1912 e 1913 e ainda, no 

mesmo jornal, a seção “Nos Subúrbios” que expôs também as queixas da população suburbana. 

Os periódicos de menor circulação e com sedes nos subúrbios teceram discursos em defesa da 

sua população. Este é o caso do Jornal Suburbano, Echo Suburbano, Pelos Subúrbios e Correio 

Suburbano. 

Nesse capítulo, trago como referência para a pesquisa os estudos de Claudio Batalha 

(2000) sobre trabalho e sindicalismo. Segundo Batalha, havia duas concepções sindicais que 

divergiam em suas ações: o sindicalismo reformador e o revolucionário. 

O sindicalismo reformista ou amarelo, como era conhecido, preservou nos sindicatos a 

estrutura hierárquica de organização das diretorias, com cargos dotados de atribuições 

específicas como eram as dos diretores e tesoureiros. Este fornecia auxílio financeiro aos 

associados, para causas pessoais como desemprego, caso de falecimento ou doença precisando, 

para isso, manter as contribuições dos sócios em dia. Batalha apontou o início dos anos 1910, 

como período de forte influência do sindicalismo amarelo (BATALHA, 2000, p. 31-32). 

O sindicalismo revolucionário defendia as ações coletivas, por meio de comissões 

administrativas e possuía apenas um secretário-geral. Batalha sinalizou que este exercia forte 

influência no cenário do movimento operário entre 1889 e 1930. As suas iniciativas no campo 

das lutas sociais e a propaganda de suas concepções nos jornais não conseguiram impedir que a 

outra corrente do sindicalismo recebesse apoio direto do governo (BATALHA, p.33). 

O sindicalismo reformista não tinha unidade ideológica e, segundo Batalha, o momento 

histórico em que pareceram confluir os pensamentos divergentes foi em 1912, quando o 

deputado federal pela Bahia, Mario Hermes, filho do presidente, propôs a realização do 4º 

Congresso Operário. Este contou com a presença de 74 delegações do Distrito Federal e 13 

estados. Os sindicatos que estiveram presentes discutiram as reivindicações sociais e questões de 

organização, como as oito horas diárias de trabalho, descanso semanal, indenização em caso de 

acidente, limites de carga horária de trabalho por semana, indenização em caso de acidente, 

limitações de trabalho para mulheres e crianças, seguro contra doença e desemprego, pensão por 

invalidez e idade, garantia de salário mínimo (FÜCHTNER,1980, p.30).  
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Segundo Fausto, nenhuma das medidas propostas foi implantada, mesmo com o apoio do 

governo na realização desse evento (FAUSTO, 2006, p.180).  

O posicionamento do operariado sobre a vila de Marechal Hermes tornar-se-á explícito 

sobre a questão das “vilas proletárias” nas festas do 1º de maio organizadas pelo governo: o 

grupo presente à inauguração fez discursos de congratulações ao governo; o outro, divergindo 

totalmente, reagiu na imprensa, a 1º de maio de comparecendo para as comemorações no centro 

da cidade. 

Nesse capítulo, as greves, a chamada para participação nas assembleias dos sindicatos e 

associações, o movimento em outros países da Europa, o incentivo à adesão dos sindicatos em 

federações são notícias publicadas na seção “Movimento Operário” do Correio da Manhã entre 

1912 e 1914. Os redatores da seção também comentaram e criticaram as ações de repressão do 

governo Hermes como a perseguição e prisão das principais lideranças operárias e a aprovação 

do processo de expulsão de alguns líderes operários imigrantes anarquistas. Além disso, trouxe 

para debate os resultados da enquete realizada nas fábricas têxteis, o que possibilitou o 

mapeamento da exploração do trabalho infantil e do feminino nesse setor da indústria. 
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Capítulo I - A HISTORICIDADE DO SUBÚRBIO  

 

1.1 A formação do espaço suburbano 

 

A narrativa sobre o processo histórico da formação do subúrbio carioca pode se amparar no 

pensamento do russo Mikhail Mkhailovich Bakhtin. Ele defendeu que a narrativa pode ser 

reconstituída por discursos instaurados historicamente pelos sujeitos e, dentro desse processo 

dialético, os próprios discursos serão construtores de tais sujeitos. Na visão do filósofo, o 

dialógico e o dialético constituem o caráter polifônico da linguagem, na qual se procurará 

interpretar “o entrelaçamento de discursos que, veiculados socialmente, se realizam nas e pelas 

interações entre sujeitos”. Sobre o dialogismo, Brait (2008) analisou o pensamento filósofo e 

assim, afirmou que: 

Sob essa perspectiva, a natureza do fenômeno linguístico passa a ser 

enfrentada em sua dimensão histórica, a partir de questões específicas de 

interação, da compreensão e da significação, trabalhadas discursivamente 

(BRAIT, 2008, p.95). 

 

Dessa forma, compreender o alcance das queixas suburbanas por meio da imprensa entre 

1910 e 1914 dependerá do resgate desse passado, especificamente, no momento da construção do 

espaço social suburbano. 

 

1.2  A base da administração religiosa 

 

A origem histórica das primeiras divisões administrativas da cidade do Rio de Janeiro foi 

baseada na organização religiosa católica estabelecida nos primeiros anos da colônia – as 

chamadas paróquias ou freguesias.
2
 

Delgado de Carvalho escreveu um compêndio de história para professores primários 

ensinarem aos seus alunos a história do Distrito Federal, sendo este publicado em 1926. Nele, 

afirmava que o Município Neutro (1834) e mais tarde, já na condição política de Distrito Federal 

(1891), sofreu modificações na sua organização administrativa acompanhando os interesses 

econômicos e políticos do Estado. Atendendo a esses interesses foram desmembradas algumas 

freguesias e criadas circunscrições com critérios divergentes da prática administrativa 

determinando, assim, quais territórios seriam urbanos, suburbanos ou rurais. 

                                                 
2
Freguesias ou paróquias era a designação portuguesa de paróquia, um território submetido à jurisdição espiritual de 

um cura que também exerce a administração civil. A palavra paróquia vem do grego parochos (aquele que fornece 

as coisas necessárias) ou paroikia (vizinhança; para, perto e oikos, casa). Trata-se de uma circunscrição eclesial em 

que se divide a diocese, palavra igualmente de origem grega e utilizada no império romano, que tem o sentido de 

governo (FRIDMAN, 2008). Segundo, Delgado de Carvalho (1990) constituiu as células territoriais de todas as 

organizações sociais brasileiras. 
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Noronha Santos descreveu a formação das freguesias antigas da cidade em 1900, sendo seu 

material reproduzido na Revista O Cruzeiro, em 1965, ilustrando como ocorreu esse processo 

histórico-administrativo: 

A primeira freguesia criada foi a de São Sebastião, pela Provisão de 20 

de fevereiro de 1569. Pelo aumento da população e pela expansão 

territorial da cidade do Rio de Janeiro houve necessidade da criação de 

novas freguesias, que se verificou por desdobramentos sucessivos, bem 

como por anexação de antigas freguesias da então Província do Estado do 

Rio, de modo que ao findar a Monarquia elas eram em número de 21 

freguesias. 

 

As primeiras freguesias criadas no século XVI foram, ao longo de três séculos, 

desmembradas para a criação de outras. Ação que correspondeu aos interesses políticos e 

econômicos daquela região.  O quadro 1 apresenta as freguesias, sua data de criação e a sua 

origem: 

Quadro 1: Cronologia da criação das freguesias na cidade do Rio de Janeiro 

Nome  Criação Origem 

Candelária 1634 Antiga freguesia de S. Sebastião (1569) 

Santa Rita 1751 Desligado da Candelária 

Sacramento 1831 Antigo Curato da Sé 

São José 1751 Desligado do antigo Curato da Sé 

Santo Antônio 1854 Criado com territórios do Sacramento, Stº Amaro e São José 

Santa Tereza 1903 Criado com territórios da Glória Espírito Santo e Santo Antônio 

Glória 1834 Desmembrado de S. José 

Lagoa 1809 Desligado de S. José 

Gávea 1873 Desligado da Lagoa 

Santana 1814 Desligado de Santa Rita 

Gamboa 1833 Desligado de Santana 

Espírito Santo 1865 Criado com territórios de São Cristóvão, Santo Antônio e Eng. 

Velho 

São Cristóvão 1856 Desligado do Engenho Velho 

Engenho Velho 1795 Desmembrado da Freguesia de Irajá 

Andaraí 1879 Desmembrado do Engenho Velho 

Tijuca 1903 Criado com territórios da Gávea, Jacarepaguá e Andaraí 

Engenho Novo 1873 Desligado das freguesias de São Cristóvão, Inhaúma e Engenho 

Velho 

Méier 1884 Criado com o distrito de Engenho Novo 

Inhaúma 1743 Desmembrado da freguesia de Irajá 

Irajá 1644 Desmembrado da freguesia de Irajá 

Jacarepaguá 1661 Desmembrado da freguesia de Irajá 

Campo Grande 1673 Campo Grande 

Guaratiba 1755 Abrange as ilhas adjacentes 

Santa Cruz 1833 Antigo Curato desanexado de Itaguaí 

Ilhas 1710-1755 Incorporadas ao Município da Corte em 1833 

Copacabana 1916 Criado com terras da Lagoa e da Gávea 



20 
 

A paróquia de São José foi criada em 1753 a partir do desmembramento de uma parte do 

curato
3
 da Sé. Nesse processo, Santa Rita também foi criada a partir do desmembramento dessa 

freguesia. São José foi desmembrado e deu origem à freguesia da Lagoa em 1809. Já a da Glória, 

criada em 1834, pertencera anteriormente a de Santo Antônio. As terras da freguesia da 

Candelária formaram, em 1751, a freguesia de Santa Rita e em 1814, Santana, mais tarde, em 

1833, formou a freguesia da Gamboa. Essas foram as primeiras freguesias urbanas, estando as 

demais, ao longo do tempo, pertencendo às áreas suburbanas ou rurais, conforme as legislações 

vigentes e à medida que os limites da cidade se expandiam. 

Noronha Santos comentou a imprecisão da demarcação dos limites entre as freguesias, 

algumas sendo fixadas como suburbanas ou rurais: “Ainda hoje persistem dúvidas atinentes às 

antigas delimitações das freguesias da Cidade do Rio de Janeiro, que eram, mais ou menos, as 

das agências das fiscalizações municipais” (NORONHA SANTOS, sd apud CARVALHO, 1990 

p.115-116). 

Segundo Santos (1965), desde os tempos da colônia havia preocupação com a demarcação 

dos limites das paróquias da cidade, ora denominado de recôncavo da cidade, zona da cidade e 

zona do campo. A resolução de 1808 de D. João VI modificou o quadro da cidade, limitando-a 

por um lado, pelo Rio das Laranjeiras e, por outro, pelo Rio Comprido. Na área estabelecida, os 

habitantes teriam que pagar o imposto da décima urbana
4
 para construir suas casas (SANTOS, 

1965, p.7-9). 

Em 1830, os limites da cidade foram regularizados e o governo regencial ampliou a área de 

cobrança do referido imposto. Mais tarde, criaram-se outras leis e estendeu-se o alcance da zona 

urbana. O Código de Posturas de 1838, bem como as leis de 1842 e 1845 determinaram que essa 

zona incluísse o Engenho Novo e o território fora do novo perímetro urbano estaria livre da 

cobrança do imposto federal. Portanto, esses documentos isentavam de cobrança a zona rural, 

que no caso corresponderia à Inhaúma, Irajá, Jacarepaguá, Campo Grande, Santa Cruz, Ilha do 

Governador e Paquetá. 

Em 1926, quando Delgado de Carvalho escreveu A História a Cidade do Rio de Janeiro, a 

referência ora à Cidade Velha, ora à Cidade Nova era muito comum. A cidade velha 

correspondia aos distritos urbanos de Candelária, Santa Rita, Sacramento, São José, Santo 

Antônio, parte da Gamboa. À Cidade Nova correspondia Santana, parte do Espírito Santo, a 

                                                 
3
Curato é um termo religioso, derivado de cura, ou padre, usado para designar aldeias e povoados com as condições 

necessárias para se tornar paróquia. 
4
 Décima urbana era um imposto anual de 10% criado em 27 de junho de 1808 para os proprietários de prédios 

urbanos pagarem à Real Fazenda. Fonte: Brasil. Leis etc. Colecção das Leis do Brazil de 1808. Rio de Janeiro: 

Imprensa Nacional, 1891. P.69 -73. www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Ver_32/alvará _imposto.htm. Em 22 de 

janeiro de 2015, às 1h e 26 minutos. 
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outra parte da Gamboa, Engenho Velho, Glória, Santa Teresa, Andaraí, Lagoa, São Cristóvão, 

Tijuca e Copacabana (CARVALHO, 1990, p114-115). 

Dessa forma, a reconstituição do processo histórico do subúrbio exige um estudo detalhado 

do contexto político, social e econômico da cidade do Rio de Janeiro no século XIX, dando 

relevância às questões relacionadas à terra, à saúde, ao planejamento urbano e às relações 

estabelecidas entre a cidade e o subúrbio. 

 

1.2.1 – O contexto histórico 

 

Nos anos finais da década de vinte do século XIX, a lavoura cafeeira espalhara-se pelas 

terras próximas à cidade, alcançando os municípios vizinhos. O escoamento desta produção pelo 

porto do Rio de Janeiro propiciou um grande desenvolvimento de nossa província. Ele 

transformou-se no mais importante porto da região sudeste, a capital no maior centro comercial 

do império. Esses avanços na economia estimularam o crescimento populacional que contou, em 

grande parte, com a imigração europeia. 

Na segunda metade do século XIX, o impulso externo de proibição do tráfico de escravos 

para o Brasil trouxe inúmeras modificações nos campos da economia, da política e da sociedade. 

O ano de 1850 foi bastante significativo para os subúrbios cariocas, pois, gradualmente, iniciara-

se o processo de transição do trabalho escravo para o livre, o governo imperial dera início à 

política de imigração e o transporte ferroviário, implantado em 1852, começaria a transformar 

aquele espaço rural (VIOTTI, 2007, p. 253). 

Alencastro (1997) considerou o ano de 1850 como sendo um marco histórico, determinado 

pela extinção do tráfico de africanos, produzindo uma reorientação na economia do Império, 

eliminando a barreira à diversificação de investimentos e movimentando o mercado interno. A 

partir daquele marco, tornava-se interessante o investimento em transportes e em serviços 

capitaneados por empresários estrangeiros e nacionais. Essa nova conjuntura proporcionou o 

desenvolvimento de empresas de transporte como os de trens e bondes, sendo que este impactará 

no desenvolvimento urbano e suburbano, influenciando a movimentação e a ocupação espacial 

da cidade. (ALENCASTRO, 1997, p.37). 

Carlos Lessa (2005) ratificou esse pensamento quando apontou a situação financeira dos 

empresários e cafeicultores depois da proibição do tráfico de escravos: 

 

O fim do tráfico valorizou os escravos e teve um efeito-riqueza sobre os 

patrimônios escravagistas; outrossim, criou uma folga cambial pela 

redução dos gastos na demanda de bens exportáveis para a troca com a 
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África, a exemplo da cachaça, mas gerou uma disponibilidade cambial 

claramente mobilizada para o ciclo ferroviário [...](LESSA,2005, p.115).  

 

Bechimol (1992), apoiando-se nos estudos econômicos de Caio Prado Jr (1953), 

identificou no Código Comercial de 1850 o ponto de partida para a uniformização de leis 

relativas às falências, contratos e hipotecas, trazendo mais segurança para os negócios na praça 

do comércio. Como desdobramento da proibição do tráfico, observou-se a transferência da 

aplicação do capital na compra de máquinas e outras mercadorias.  

A modernização do porto do Rio de Janeiro fez-se obrigatória e para isso foi introduzida a 

máquina a vapor nos serviços portuários e o uso de elevador para movimentar as mercadorias. A 

participação de empresas inglesas na cessão de materiais, ferramentas e instalação de maquinário 

para acelerar o movimento do porto foi fundamental (BENCHIMOL,1992, p.53). 

Dentro da lógica capitalista, a facilidade trazida pelo transporte ferroviário e marítimo 

exigia que mais mercadorias passassem a circular, constituindo uma lei de mercado: perder 

tempo na circulação de mercadorias interfere diretamente nos lucros obtidos. 

O fim do tráfico de escravos propiciou o investimento maior no setor transporte, 

concorrendo entre outros fatores para a expansão da cidade. Mary Karasch descreveu a criação 

de novas freguesias e a construção de residências em terras distantes do centro, classificadas 

como subúrbio (KARASCH, 2000, p.105): 

[...] à medida que a cidade se expandia os senhores de escravos 

mandavam construir suas residências em terras do subúrbio do Rio. Isso 

implicava na abertura de mais caminhos e consequentemente novos 

bairros iam sendo criados e novas freguesias também: Santa Ana, 

Engenho Velho, Glória e Lagoa
5
(KARASCH, 2000, p.105). 

 

Na cidade, as elites políticas e econômicas trabalhavam para manter o Rio de Janeiro como 

centro de abastecimento e financiamento da produção cafeeira e portadora de importância 

comercial. 

Nesse movimento de crescimento e riqueza, a população aumentara forçando a expansão 

dos limites iniciais da cidade. Isso fora, em grande parte, reflexo dos novos tempos trazidos com 

a chegada da família Real Portuguesa, provocando a criação de vias de circulação para o interior. 

As estradas, canais e caminhos abertos facilitaram a circulação de mercadorias e da população 

que naquele momento morava distante da cidade. Os caminhos fluviais eram utilizados para 

                                                 
5
Karasch considerou as freguesias de Santana, Engenho Velho, Glória e Lagoa como subúrbios da cidade, 

provavelmente com referência aos dados censitários de 1838, pois o levantamento de 1856 apresentou essas 

freguesias como parte do perímetro urbano. 
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trazer a produção agrícola para o porto do Rio de Janeiro e atender à demanda da população que 

aumentava expressivamente (SOARES, 2007, p.53). 

Em 1858, a Estrada de Ferro D. Pedro II foi inaugurada, acelerando a expansão do núcleo 

urbano da cidade do Rio de Janeiro para terras distantes. Em contrapartida, as vilas e os 

pequenos portos da baixada fluminense amargaram a decadência e o abandono.  Além de não 

receberem ajuda do governo imperial, sofriam concorrência da produção do açúcar do Campo de 

Goytacazes e do produzido em outras terras do planalto paulista. Além do mais, suas terras 

também se encontravam esgotadas pela produção agrícola de anos anteriores. 

Segundo Noronha Santos, o estabelecimento de linhas para o subúrbio foi o agente 

primordial da expansão urbana em direção ao interior da capital e da província do Rio de Janeiro 

O crescimento, no entorno das paradas e estações, foi acelerado e seguiu ao longo das quatro 

linhas ferroviárias cujo ponto de partida era o centro da cidade: a linha-tronco e a linha auxiliar 

da Estrada de Ferro Central do Brasil, a Leopoldina e a Estrada de Ferro Rio D’Ouro (SANTOS, 

1934, p.482 apud SOARES, 1960, p.42-55). 

Paralelamente ao movimento de expansão criado pelas companhias de transporte, inclui-se, 

segundo Robert Pechman (1985), a formação dos subúrbios com a aplicação do capital em 

projetos imobiliários. Os empresários de grande porte investiram nas áreas nobres da cidade, 

enquanto os de menor capital, impedidos pela concorrência, buscaram o espaço suburbano para 

investir, transformando-se em agentes
6
 de transformação do uso das terras agrícolas. Os 

subúrbios surgiram com as vendas dos terrenos patrimoniais para grupos ou companhias 

imobiliárias que esperavam lucrar com a produção de moradias de aluguel. Em breve, o rural 

seria transformado em urbano (PECHMAN, 1985, p.5) 

Soares (1960) citou a descrição de Aureliano Portugal em Documentos Censitários (1951) 

para indicar a relação de proximidade entre o urbano e o suburbano, o que tornava difícil 

determinar em muitos documentos produzidos entre 1821 e 1940 os limites entre suburbano ou 

rural (SOARES, 1960, p.56): 

A continuidade da cidade propriamente dita é tal que, em grande parte, se 

torna impossível estabelecer limites entre as paróquias urbanas e as 

chamadas suburbanas. Todo o percurso da Estrada de Ferro Central do 

Brasil, até além da estação de Cascadura, é marginado de habitações, 

formando sem quebra de continuidade, inúmeras ruas, que a frequência e 

a rapidez do transporte incorporam naturalmente à cidade.  O mesmo se 

dá com relação à vasta planície servida pelas linhas suburbanas do norte, 

da Melhoramentos do Brasil e da Rio Douro. Esses subúrbios não têm 

                                                 
6
 Pechmam explicou que as pequenas empresas e as poupanças de particulares passaram a ser canalizados para a 

produção de casas para aluguel, visando aquele setor da população que vivia basicamente de seus salários. Esses 

foram os agentes de transformação do uso daquelas terras. 
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existência própria, independente do centro da cidade; pelo contrário, a 

sua vida é comum e as relações íntimas e frequentes; é a mesma 

população que moureja, no centro comercial da cidade, com a que reside 

neste, sendo naturalmente impossível separá-las (Documentos 

Censitários, 1951, p.3). 

 

Nas décadas de setenta e oitenta do século XIX, o número de habitantes dobrara, 

impulsionando, mais uma vez, a ampliação dos limites urbanos para oeste da cidade, onde seriam 

formadas novas zonas residenciais. Esse movimento de ocupação de novas regiões se justapõe ao 

da extensão de vias ferroviárias pelas freguesias suburbanas e rurais. Especificamente na cidade 

do Rio de Janeiro, Distrito Federal, a partir de 1890, ocorreu um processo de desmembramento 

das grandes fazendas e chácaras das freguesias suburbanas, cujos proprietários cederam à 

pressão especulativa dos agentes imobiliários, facilitando a venda de terrenos em pequenos lotes 

para construção de residências, casas de comércio e outros prédios.  

No trecho abaixo, Maurício de Abreu (2014) descreve esse processo histórico com muita 

clareza: 

[...] impulsionado pelos interesses dos proprietários de terra e das 

companhias de transporte, um acelerado processo de retalhamento de 

terras se estabeleceu no Rio de Janeiro a partir da década de setenta. De 

uma hora para outra a paisagem bucólica dos arrabaldes servidos pelas 

companhias de carris, e também pela Estrada de Ferro D. Pedro II, foi se 

transformando em cenário tipicamente urbano. Ruas e mais ruas eram 

abertas. Milhares de lotes eram postos à venda. Muitas pessoas que 

tinham condições de morar fora da cidade começaram, então, a se 

transferir para os novos arrabaldes, deixando cada vez mais, para a área 

central, a função de dar residência aos pobres [...](ABREU,2014, p.338). 

 

O estudo do processo histórico da formação das identidades nas espacialidades na cidade 

do Rio não pode desprezar os dados dos censos realizados entre 1821 e 1890, pois neles estão 

contidos alguns discursos importantes para compreender os parâmetros que determinaram a 

classificação das freguesias em urbanas e suburbanas, peças fundamentais na construção dos 

conceitos e preconceitos a respeito do termo. 

 

1.3 Conceitos e Preconceitos - Subúrbios – O que dizem as outras áreas do conhecimento 

sobre isso? 

 

A apresentação dos conceitos e preconceitos sobre o termo “subúrbio” requer a 

contribuição dos conhecimentos produzidos nos campos da Geografia e da Sociologia. O saber 

produzido por essas áreas enriquecerá a pesquisa, uma vez que diversos termos e temas são 

transversais e compõe uma trama de categorias que serão o alicerce teórico. Entre tantas a serem 
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elencadas, destacam-se as considerações apresentadas por Soto em seu artigo Subúrbio, periferia 

e vida cotidiana de 2008 sobre o conceito geográfico de subúrbio.  

Soto (2008) destacou a análise do sociólogo José de Souza Martins sobre a compreensão 

do termo “subúrbio”. Ele afirmou que a respeito desse conceito “Martins parte do que está na 

margem, do que aparece despercebido, oculto: é o caso do subúrbio, esquecido e substituído pela 

noção de periferia”. Explicando o seu pensamento, Soto (2008) afirmou que a noção de subúrbio 

contém uma nova concepção de espaço, uma nova sociabilidade, onde ocorre a ruptura e a 

transição para a modernidade da cidade. 

Então, cabe perguntar o que define o vocábulo “subúrbio”. São diferentes respostas que 

encontramos e, entre algumas encontradas, inicio pela de Barki (2010). Ele cita Abreu (1987) 

que explicou como ocorreu, nas grandes cidades latinas, a construção desse conceito. A 

referência à palavra “subúrbio” remete à região desprovida de todos os recursos comuns às áreas 

centrais. Esses recursos seriam o fornecimento de energia elétrica, água encanada, esgoto, coleta 

de lixo regular, acompanhados de instituições culturais, sociais, médicas e de segurança. Outra 

dimensão dada à palavra pode ser àquela associada às regiões periféricas cuja renda da 

população é baixa. Abreu associou o termo “subúrbio” ao processo histórico de valorização do 

núcleo urbano, à expulsão da população da parte central, à especulação imobiliária das terras 

periféricas, ente outras alienações do espaço urbano (ABREU, 1987, apud BARKI, 2010).  

Outras experiências pelo mundo confirmam a formação do preconceito em relação a essa 

área da cidade. Os ingleses utilizam o vocábulo suburb como definição de lugar desprovido de 

valor ou de elegância. Os franceses utilizam faubourg para explicar que o lugar fica fora da 

cidade e banlieue, que é uma corruptela do latim banlauca ou baleuca, para indicar a distância 

de uma légua para fora dos limites de uma cidade ou mosteiro na qual suas leis, o seu ban, ainda 

prevaleciam (RYKWERT, 2004 apud BARKI, 2010, p.30).  

A história dos subúrbios franceses acompanha o crescimento das grandes cidades de 

maneira que, ao crescerem as cidades medievais construíam novas muralhas que envolveriam as 

terras da antiga região suburbana. O termo faubourg assumiu um significado diferente do inglês; 

referia-se à elegância, riqueza e lugar da moradia da nobreza. 

Tanto na França como na Inglaterra, a ferrovia desempenhou um papel importante e 

segundo Rywert (2004) as linhas ferroviárias levaram os ingleses a preferir as casas isoladas, 

sendo seguidos por outros londrinos a construir suas residências em lugares afastados que ficam 

em torno do centro. No caso da França, o subúrbio ficou vinculado às áreas de edifícios de 

apartamentos de alta densidade, cujos moradores são de baixa renda. Mas é possível que um 
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banlieue possa ser “rico” ou “pobre”, no caso deste último, está relacionado a um subúrbio 

recém-formado. Na Suécia, o subúrbio de Tensta é formado na sua maioria por imigrantes. 

A palavra ”subúrbio” pode também assumir um significado diferente, como no caso da 

história da América do Norte, onde define as áreas de baixa densidade, com habitações 

unifamiliares com pessoas da camada média e média alta. 

 De formações históricas diferentes, o subúrbio para Rykwert nunca será um centro de 

poder, “deve ser sempre parasitário de uma cidade” (KYWERT, 2004 apud BARKI,2010, p.31). 

No Brasil, o vocábulo “subúrbio” no dicionário Aurélio foi definido, primeiramente, como 

relativo a cercanias de cidade ou de povoação; o segundo mais popular, foi apresentado como 

aldeola sem movimento, sem vida. O termo “suburbano” também encontrado no Aurélio refere-

se ao pertencente ou relativo a subúrbio; àquele que mora no subúrbio; à conotação depreciativa 

daquele que tem ou revela mau gosto e a outro conceito de inferioridade dado ao indivíduo 

suburbano. Durante muito tempo, nessa cidade circulou a palavra “subúrbio” como expressão 

negativa ou pejorativa para moradores de áreas que não fossem da zona sul ou da parte nobre da 

norte (BARKI, José, 2010, p.26). 

Maria Therezinha Segadas Soares (1960), geógrafa, em sua pesquisa de 1960, formulou o 

“conceito carioca de subúrbio”.  Segundo Fernandes, a grande contribuição de Soares foi ter 

identificado a historicidade desse conceito, pois antes do século XX representava uma outra 

realidade sócio espacial. 

Soares explicou o “conceito carioca de subúrbio” da seguinte maneira: 

[...]a palavra subúrbio só assumiu a condição de conceito carioca de 

subúrbio quando deixou ou perdeu este significado geral e passou a ser 

definido por três noções: o trem como meio de transporte, predomínio da 

população menos favorecida e relações íntimas e frequentes com o centro 

da cidade” (SOARES, 1960, p.197 apud FERNANDES, 2010, p.9). 

A compreensão sobre a historicidade do subúrbio da cidade do Rio de Janeiro pode ser 

ampliada a partir dos discursos que caracterizaram os espaços em suburbanos ou rurais. 

 

1.3.1 Urbano, Suburbano ou Rural? 

 

Os nossos estudos sobre o termo “subúrbio” tem sido feito por diferentes áreas do 

conhecimento e em especial pela Geografia. O termo explicou-se como “o ser dividido entre o 

urbano e o propriamente rural”. Esse conceito, atualmente, é desconsiderado pela comunidade 

acadêmica, sendo substituído pela noção de periferia. O subúrbio foi definido pela Geografia 

como referente às áreas que circundam as regiões centrais dos aglomerados urbanos e, no Brasil, 
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recebeu uma carga de significados e discursos pejorativos que produziram uma historicidade 

para essas terras. 

Segundo a visão de Delgado de Carvalho (1990) a origem da classificação de “subúrbios” 

para algumas regiões da cidade era dado à zona rural, o que explicaria em parte o fato de 

encontrarmos em documentos os dois tipos de referência a esta zona – às vezes chamada de 

suburbana, às vezes rural. 

Bernardes (1995) afirma que a zona suburbana foi denominada como tal pela existência de 

áreas residenciais e industriais, constituídas nos final do século XIX, nas margens das linhas de 

ferro que percorriam o interior da cidade, servindo de referência como limite entre a zona 

suburbana e a urbana. Lysia Bernardes mostra a origem da consagração da palavra subúrbios 

pela própria população no seguinte trecho do seu artigo:  

A existência de limites geográficos tão nítidos entre essas zonas 

suburbanas e os bairros fez com que se passasse a empregar a designação 

subúrbio apenas nessa zona junto às estradas de ferro, desconhecendo-se 

tal designação no restante da periferia da área urbana. Por outro lado, 

embora as velhas áreas suburbanas tradicionais possuam atualmente 

todas as características da zona urbana – continuidade nas construções, 

existência de melhoramentos urbanos, densidade elevada da população _ 

continuam a ser popularmente designadas subúrbios. (BERNARDES, 

1995, p.98). 

 

Bernardes (1995) identificou nessa região duas formas de dilatação do espaço urbano: uma 

relativa aos subúrbios tradicionais, que podem ser designados de “bairros-subúrbios”, cuja 

expansão ocorre pelo “preenchimento dos vazios ou pela conquista progressiva do sopé do 

maciço”. A outra foi marcada à medida que aumentavam os traços de “urbanização ocorridos na 

periferia do aglomerado e pela junção das diferentes unidades descontínuas que constituem os 

subúrbios propriamente ditos”(BERNARDES,1995, p.98).  

Os atuais subúrbios cariocas entre meados do século XIX e os anos iniciais do XX 

localizavam-se tanto em áreas próximas ao centro como em mais afastadas e, por isso, eram 

consideradas zona rural da cidade, cuja ocupação foi acelerada pelas linhas de trem. 

A origem da depreciação da palavra “subúrbio” foi gestada historicamente no momento da 

constituição das freguesias de Inhaúma e Irajá, nos primeiros vinte e cinco anos do século XVIII. 

Nessa região, estavam localizadas as primeiras freguesias rurais que se desenvolveram e se 

tornaram os primeiros bairros do subúrbio carioca (MATTOSO, 2010, p. 36). 

Segundo Noronha Santos e Joaquim J. Moura dos Santos, a criação da freguesia de Nossa 

Senhora da Apresentação de Irajá pelo padre Antônio Martins Loureiro, em 1664, formou a base 

econômica e geográfica para mais tarde, em 1743, Inhaúma ser elevada à categoria de freguesia 
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rural. As alterações das funções dessa região vão ocorrendo à medida que avançava o declínio da 

produção do açúcar e a atividade de mineração elevava a importância política-administrativa-

econômica da cidade. A cidade cresceu e para atender à demanda por alimentos da população 

passou a fornecer o produto de suas lavouras. As mercadorias seguiam para o porto, localizado 

no Centro do Rio de Janeiro e eram direcionados para os mercados internos e externos. 

A alteração na função dessas terras e as profundas mudanças da área econômica deram 

novos rumos aos negócios de grandes latifundiários que passaram a vender suas fazendas ou a 

arrendá-las surgindo, assim, um crescente mercado especulativo sobre essas terras. 

No final do século XIX, sob a orientação da Junta Sanitária, as camadas mais pobres da 

zona central da cidade foram forçadas a seguir em direção às áreas suburbanas ou formar as 

primeiras favelas. Segundo Mattoso, a intransigente intervenção por parte do poder público 

concretizou-se na figura do prefeito Barata Ribeiro, promovendo a derrubada de cortiços e 

estalagens (MATTOSO, 2010, p. 37). 

Entre 1890 e 1906, o subúrbio de Inhaúma tornou-se a área residencial proletária mais 

importante do Rio de Janeiro, domicílio da mão-de-obra que supria as necessidades da zona 

central da cidade.  

A ideia da necessidade de controle sobre a população que se deslocava do centro para 

ocupação fixa do subúrbio, estava presente no discurso de um dos membros da Comissão 

Sanitária, Dr. José Maria Teixeira. O médico defendia que o acesso dos proletários às zonas mais 

suburbanas da cidade deveria ser facilitado; que as passagens de transporte coletivo deveriam ser 

barateadas e que o número de linhas e horários também deveriam ser ampliados. Essas medidas, 

segundo o pensamento do médico, inibiriam as greves dos trabalhadores. 

Divergindo dessa colocação, Mattoso observou em seus estudos sobre a população que 

seguia para os subúrbios, que essa transferência para alguns distritos suburbanos era ação 

espontânea e não resultado da pressão ou da força exercida pela administração municipal 

(MATTOSO, 2010, p.38). 

A falta de conhecimento sobre a formação histórica do subúrbio e os valores culturais que 

lhes são próprios permitiu a geração de noções depreciativas sobre esses espaços, acrescido o 

fato de que não havia melhorias na infraestrutura e no setor de transporte. Essa constatação de 

ausência de assistência aos subúrbios torna instigante a pesquisa que pretende revelar o 

movimento de moradores e trabalhadores em busca de seus direitos sociais e políticos. 
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1.3.2 Arrabaldes e subúrbios – Questão de nomenclatura ou de abordagem? 

 

Margareth A.C. da Silva Pereira explicou o processo histórico à qual a palavra subúrbio 

esteve envolvida da seguinte forma: 

“A introdução da palavra subúrbio em língua portuguesa parece ter-se 

dado por volta das primeiras décadas do século XVIII. Com a escrita 

latina suburbium  já figura, em 1712, no Vocabulário Portuguez e Latino 

como sinônimo de ‘arrabalde’ ou ‘arrebalde’ termo utilizado para 

designar a área ocupada pela ‘gente multiplicada que não cabe na Cidade 

e faz sua habitação fora dela’”(BARKI, 2010, p.26). 

 

Na definição do dicionário português do século XVII registrou-se a similaridade dos 

vocábulos “subúrbio” e “arrabaldes”, mas no Brasil, os sinônimos foram aos poucos se 

distanciando na prática. No Correio da Manhã, foram publicadas seções com reclamações 

especificamente dos subúrbios e mais tarde, apresentando as dos subúrbios e arrabaldes, com o 

título específico para essas regiões. 

Assim, partindo desse distanciamento entre as definições sobre as áreas distantes do centro 

da cidade, podemos afirmar que a história dos subúrbios cariocas pode ser reconstituída a partir 

de múltiplas perspectivas de leitura. Entre tantas possibilidades podem-se destacar pelo menos 

duas abordagens diferentes: a primeira diz respeito à riqueza do subúrbio construída a partir do 

olhar dos viajantes e de seus registros; a segunda, baseada na formação clássica do tripé “trens – 

subúrbios – proletários”, construída a partir de 1858, quando o primeiro trem começou a circular 

e novas relações com o espaço foram sendo criadas devido às necessidades crescentes da 

população por moradia, trabalho e transporte.  

Em relação ao primeiro aspecto, foram relevantes os estudos do historiador Almir Chaiban 

El-Kareh (2010). Ele analisou os registros de alguns viajantes do século XIX, sobre uma parte 

distante do núcleo central da cidade descrita na literatura e por parte da imprensa como 

arrabaldes
7
.   

As regiões citadas por El- Kareh como arrabalde correspondem à parte da cidade que 

expandiu em direção ao Campo de Santana (atual Praça da República), à Cidade Nova e ao sul 

da Cidade Velha, seguindo o processo de expansão realizado em diferentes direções ( EL-

KAREH, 2010, p.21). 

A princípio, essa expansão foi aos poucos ganhando a região pantanosa limitada pela serra 

da Carioca e o mar. Avançou em direção ao Campo de São Cristóvão e à Quinta da Boa Vista, 

                                                 
7
Arrabalde é uma palavra que vem do árabe (ar-rabad) e significa cercanias da cidade. 
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ocupando as terras do Engenho Velho. Essas últimas haviam sido confiscadas aos jesuítas em 

1761, logo, sendo divididas pelo governo e postas à venda para alguns poucos proprietários, 

formando assim, extensas propriedades situadas além da ponte dos Marinheiros. Essas grandes 

áreas, mais tarde, formaram os bairros de São Cristóvão, Tijuca, Andaraí e Engenho Novo 

estendendo-se além dos morros do Pedregulho e da Serra do Engenho Novo, possivelmente 

alcançando lavouras sobre o Rio Jacaré (ANDREATTA, 2006, p.33-34). 

A outra expansão no sentido sul da Cidade Velha seguiu o Rio Carioca até atingir as terras 

do atual bairro de Botafogo. Em 1843, o Relatório de Beaurepaire-Rohan apontou a existência de 

uma incipiente trama regular naquele bairro, entre as Ruas São Clemente e São Joaquim, a atual, 

Rua Voluntários da Pátria. Mais tarde, em 1870, o mapa da linha de bondes da Companhia do 

Jardim Botânico já indicava uma ocupação significativa no entorno da estrada da Carioca no 

Flamengo e da Rua São Joaquim. 

Os viajantes que vieram para o Brasil depois da chegada da família real portuguesa 

deixaram muitas impressões e relatos sobre essa cidade. O historiador El-Kareh baseou sua 

narrativa sobre as ruas do Centro da cidade e sobre os arrabaldes do Rio de Janeiro a partir de 

relatos de John Luccock e Jean Baptist Debret. O primeiro era comerciante inglês e descreveu as 

ruas da Cidade Velha como sendo perigosas, estreitas, cheias de pedras que poderiam provocar 

acidentes na passagem dos carroções, cheias de escravos seminus e de policiais que molestavam 

menores à luz do dia, ou ainda, de ares de odor desagradável pela deposição de dejetos humanos 

nas praias, o que impedia o passeio de senhoras e crianças.  

Já o inglês descreveu a cidade como “espremida entre as montanhas e a baía de Guanabara, 

com ruas estreitas e mal calçadas, com casas assobradadas que ostentavam gelosias e balcões, 

considerados feios e de mau gosto pelos viajantes da época”. O perímetro urbano era delimitado 

pelo Valongo e pelo morro da Conceição ao norte; ao sul, pela ponta do Calabouço e pelo 

Passeio Público; a leste, pela Praia dos Peixes e dos Mineiros e, finalmente, a oeste, pelo Campo 

de Santana e o Morro do Senado.  

O Campo de Santana era utilizado como áreas de despejo dos dejetos da população e para 

além de suas terras se localizavam os mangues e os pântanos de água salgada (o Saco do Alferes) 

e extensas áreas de mato, marcando o limite das freguesias de fora da cidade. Nessa região, 

estavam os pastos e os engenhos de açúcar, e seguindo para o sul, na atual região de Botafogo e 

da Lagoa Rodrigo de Freitas existiam outras fazendas com plantações de cana-de-açúcar; em 

Laranjeiras havia um grande núcleo de trabalho agrícola e no Catete, funcionavam algumas 

oficinas de cerâmica e olarias (SOARES, 2007, p. 25). 
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Na percepção de Luccok, os arrabaldes da cidade eram lugares de bons ares, apesar das 

ruas não serem calçadas, as casas serem baixas, de um só pavimento, feias e sujas, com portas e 

janelas abrindo para fora (EL-KAREH, 2010,p.21).  

De modo geral, a visão dos estrangeiros sobre os arrabaldes era a de lugares prazerosos, 

cujos defeitos concentrar-se-iam na aparência diferente do padrão de civilidade a que estavam 

acostumados.  

A curiosidade de Luccock o impulsionou a conhecer paisagens além daquela do Centro da 

cidade, produzindo uma narrativa sobre sua tentativa de seguir viagem além de Mataporcos
8
. O 

sucesso não veio logo, porque não havia nesse tempo caminho aberto que permitisse sair do 

Campo de Santana e transpor o mangue. Somente através de uma trilha estreita entre matas 

“agradáveis” (grifo meu) e elevadas, alcançava-se a região dos sacos do Alferes e da Gamboa. 

Entre a região de Mataporcos e o Andaraí, tudo era coberto por matas, não existindo de maneira 

geral, nenhuma casa. Existiam apenas duas no Engenho Velho, com uma pequena área plantada 

e uma igreja em construção.  

Em São Cristóvão, chegava-se por mar ou a pé quando a maré baixasse, pois não havia 

estradas e nem pontes de madeira. Os jardins da residência de D. João VI, na Quinta da Boa 

Vista, ocupavam a planície de Mataporcos, com cerca de doze quilômetros quadrados. Segundo 

o viajante inglês, floresciam em abundância laranja, café, banana e uma grande variedade de 

flores, num lugar que antes só havia pântanos e mata.  

Em outra excursão para as terras mais distantes a oeste da cidade, seguiu à direita do rio 

Faria, mantendo-se sempre à beira da baía até alcançar a Pavuna. O viajante inglês descreveu a 

estrada como agradável e que conduzia a regiões densamente populosas. Mas não era o caminho 

o que realmente interessava aos viajantes. Eles preferiam àquele que ficava do outro lado da 

montanha, próximo à planície, que formava parte dos Campinhos, onde a oferta de caça era 

abundante, principalmente, a paca e próximo dali havia inúmeras lagoas e muitas aves como as 

narcejas e “galinhas-d’água” (LUCCOCK, 1975, p.191 apud EL_KAREH,2008, p.23). Seguindo 

viagem, Luccock registrou a passagem pelo Rio Meriti e as impressões sobre o solo bastante 

fértil onde eram produzidas grandes safras de açúcar, milho e mandioca. 

El-Kareh (2010) reconheceu o deslumbramento de Luccock pela natureza, pela fauna, pela 

flora encontrada nos arrabaldes do Rio e o registro das grandes chácaras tanto ao norte como ao 

sul da cidade e com uma forma de expressão diferente da de Jean Baptiste Debret, que chegou à 

                                                 
8
Era uma região de muitas chácaras e pelo processo de urbanização de retalhamento provocou o desmembramento 

das paróquias de São Cristóvão, Santo Antônio e Engenho Velho, surgindo em 1865 a do Espírito Santo. A região 

corresponde, atualmente, ao bairro do Estácio. 
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cidade em 1816 e registrou o cotidiano do centro da cidade e de parte dos arrabaldes, utilizando 

pintura e desenhos.  

Debret, em 1818, relacionou seis arrabaldes: Botafogo, Catete, Glória, Matacavalos
9
, 

Catumbi e Mataporcos. Nota-se nessa enumeração somente os arrabaldes onde se localizavam as 

mais ricas chácaras, principalmente, aquelas que ficavam no caminho de São Cristóvão, 

Mataporcos, no Engenho Novo, no morro Nossa Senhora da Glória, no Catete ou na enseada de 

Botafogo. Segundo o pintor, os negociantes ricos, brasileiros ou estrangeiros, tinham preferência 

por morar nas terras de Botafogo e em cujas residências mantinham jardins bem tratados, onde a 

água era abundante e descia das nascentes das florestas virgens e penetrava nas propriedades sem 

cessar (EL-KAREH, 2010, p.28). 

A concepção sobre arrabaldes dos dois viajantes está relacionada a lugares próximos ao 

centro da cidade com características de bom clima, lugar de moradia dos grandes proprietários, 

fazendeiros e comerciantes. As descrições de Luccock e Debret inscrevem-se num período 

anterior a 1850, ano marco dos rumos da cidade e das mudanças no contexto sócio-político-

econômico do império.  

Noronha Santos (1934) também fez referências aos arrabaldes da cidade ao descrever os 

trajetos dos tilburies e os preços praticados para lugares fora da cidade, os chamados arrabaldes: 

Trafegavam os carrinhos até a praia da Saude, Rocio Pequeno, chafariz 

de Catumby e largo do Valdetaro,  atingindo a rua da Princeza do 

Cattete
10

, inclusive; compreendendo, mais tarde, todas as ruas que iam ter 

ao Flamengo,  áquem da rua da Princeza. 

Cobrava-se para fora da cidade – isto é, para arrabaldes mais distantes, 

2$ por hora de viagem e, o que excedesse, 1$ por meia hora. 

Os pontos extremos tinham por limites: de um lado, a Cancella, no 

caminho do Pedregulho, e o largo da Segunda Feira, no Engenho Velho; 

e, por outro lado, o areal da rua das Laranjeiras e o fim da rua do Brocó. 

O que quer dizer, até á intersecção da actual rua S. Clemente com o 

caminho para a Gavea (SANTOS, 1934, p.111). 

 

Os arrabaldes da cidade eram compreendidos como espaço fora do núcleo urbano e para 

aquele foi projetado pelo engenheiro norte-americano Charles B. Greenouch uma linha de carris. 

O engenheiro recebeu autorização pelo decreto de nº 4.145, de 5 de abril de 1868 para a 

companhia Botanical Garden Rail Road explorar o privilégio da linha de carris antes 

administrada pelo Barão de Mauá e vendida aos americanos. A linha percorreria os arrabaldes da 

                                                 
9
Matacavalos correspondia à região da Lapa, atualmente Rua do Riachuelo. 

10
 Rua Corrêa Dutra. 
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parte sul da cidade, os limites da freguesia de São José
11

 com a da Glória e grande parte dessa 

paróquia e da Lagoa, incluindo o distrito da Gávea ao qual estava subordinado. 

Nos textos literários, sobretudo os textos românticos de José de Alencar e Machado de 

Assis, os arrabaldes aparecem como personagens secundários, revelando parte da história do Rio 

de Janeiro em contos e crônicas da cidade. 

No livro A mão e a Luva, de 1872, Machado descreve a vida numa chácara em Laranjeiras 

utilizando de expressão ambígua a experiência de viver fora da cidade:  

“[...] o Dr. Félix levantou-se mais tarde, abriu a janela e cumprimentou o 

sol. O dia estava esplêndido, uma fresca bafagem do mar vinha quebrar 

um pouco os ardores do estio, algumas raras nuvenzinhas brancas, finas e 

transparentes se destacavam no azul do céu. Chilreavam na chácara 

vizinha à casa do doutor algumas aves afeitas à vida semi-urbana, semi-

silvestre que lhes pode oferecer uma chácara nas Laranjeiras” (ASSIS, 

1872). 

 

Em outro trecho encontramos a visão médica sobre a qualidade do ar nos arrabaldes do 

Rio, quando um dos personagens atendido pelo Dr. Félix consegue recuperar a saúde e alterar as 

expectativas de um diagnóstico dado por um colega: 

O colega de Félix, para quem o reestabelecimento da moça era a 

destruição de todas as noções médicas recebidas, ficou profundamente 

surpreendido com esse resultado. Em todo o caso, era impossível negá-

lo; limitou-se a aplaudi-lo, e quando a moça entrou em convalescença 

aconselhou os pais que a mandassem para algum arrabalde da cidade, a 

fim de respirar ares melhores (ASSIS, 1972, p.37). 

 

 No livro Clara dos  Anjos, escrito por Lima Barreto, encontra-se o entendimento que o 

autor fez sobre o conceito de subúrbio como espaço de contraste entre o novo e o velho, o urbano 

e o proto-urbano, o ponto de equilíbrio (SANTOS, 2010, p.6): 

O subúrbio dito é uma longa faixa de terra que se alonga, desde o Rocha 

ou São Francisco Xavier, até Sapopemba, tendo para eixo a linha férrea 

da Central. Para os lados, não se aprofunda muito, sobretudo quando 

encontra colinas e montanhas que tenham a sua expansão; mas, assim, 

mesmo, o subúrbio continua invadindo, com as suas azinhagas e trilhos, 

chanecas e morrotes. Passa-se por um  lugar que supomos deserto, e 

olhamos, por acaso, o fundo de uma grota, donde brotam ainda árvores 

de capoeira, lá damos com um casebre tosco, que, para ser alcançado, se 

torna preciso descer uma ladeirota quase a prumo; andamos mais e 

levantamos o olhar para um canto do horizonte e lá vemos, em cima de 

uma elevação, um ou mais barracões, para os quais não topamos logo da 

primeira vista com a ladeira de acesso. Há casas, casinhas, casebres, 

barracões, choças, por toda a parte onde se possa fincar quatro estacas de 

                                                 
11

 A freguesia de São José era a maior das urbanas e os territórios da Glória, Botafogo e Laranjeiras lhe pertencia 

(SANTOS, 1934, p.230, nota 160). 
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pau e uni-las por paredes duvidosas.[...] (BARRETO, 1922, p.38 - 

www.domíniopúblico.gov.br). 

 

A noção criada sobre os subúrbios da cidade do Rio de Janeiro fora muito semelhante à de 

outras construídas em outros países. Essa região destinada à produção agrícola assumira uma 

nova faceta de espaço de transição do rural para o urbano. Esse espaço de transição era noção 

defendida no trabalho do inglês R. Redfield. Partindo da noção de transição, pensava-se em 

polos antagônicos: o urbano e rural. O subúrbio ainda não era, mas seria em determinado tempo 

o urbano, enquanto isso, a sua representação era de lugar atrasado e pobreza. Lima Barreto, que 

comungava com as ideias do escritor inglês, descreveu como eram as casas e o material com o 

qual eram construídas: 

[...] Todo o material para essas construções serve: são latas de fósforos 

distendidas, telhas velhas, folhas de cinco, e, para as nervuras das paredes 

de taipa, o bambu, que não é barato. Há verdadeiros aldeamentos dessas 

barracas, nas coroas dos morros [...](BARRETO, 19 apud SANTOS, 

2010, p.7). 

 

O termo “arrabalde” circulou nas páginas dos periódicos durante muito tempo ao longo do 

século XIX, e nos anos iniciais do século XX era comum encontrá-lo nas páginas dos 

classificados de maior circulação. Neles havia o estímulo para compra de terrenos para a 

construção de casas no Engenho Novo devido ao bom ar que havia naquela região, entre outras 

tantas vantagens: 

O anunciante chama a atenção do público para este importante leilão 

visto como a importância que tem hoje, o Engenho Novo e que 

diariamente aumentam os melhoramentos projetados, como sejam, a 

criação de uma freguesia, iluminação, gáz, condução cômoda e 

amiudada. aumento de encanamento e bicas de água potável, prova que 

seguramente que em pouco tempo será dos arrabaldes desta corte o mais 

concorrido como de fato já é o mais importante, em razão de sua beleza, 

ar puro e saudável (PECHMAN, 1985,p.112-114) 

 

A memória do subúrbio como faixa de transição entre o urbano e o rural foi uma das 

marcas ao longo do tempo, mas não foi a única.  Outras conceituações foram construídas, todas 

relacionadas às mudanças políticas e econômicas ocorridas entre o final do século XIX e os anos 

sessenta do século XX. 

A segunda possibilidade de abordagem para se compreender a história do subúrbio pode 

ser aquela centrada na análise das transformações do espaço, construídas a partir de uma teia de 

relações econômicas, políticas, sociais, culturais e geográficas, cuja origem foi mais bem 

definida no século XIX (PECHMAN, 1985 p.3). 

http://www.domíniopúblico.gov.br/


35 
 

 O capital, a partir daquele momento e num ritmo novo, deixava de ser investido 

maciçamente no setor agrícola e na compra de mão-de-obra escrava. O futuro dos negócios 

estava na diversificação e aplicação em outros setores, movimentando um mercado interno e 

aumentando a produção. Isso implicará o aceleramento da expansão sobre as terras rurais ou do 

subúrbio, apoiada na melhor circulação que se elaborava entre esses territórios com a criação de 

companhias e sociedades responsáveis por abrir estradas, colocar trilhos, instalar manufaturas e 

diversas modalidades de comércio. Esse movimento caracterizou “toda uma expansão das forças 

produtivas do país e sua incorporação ao modo de produção capitalista mundial” (PRADO 

JUNIOR, 1970, p.40 apud CARVALHO, 1995, 119). 

Pechman (1985) defendeu o processo de formação dos subúrbios pela ótica da modificação 

do uso do solo administrado pelas empresas imobiliárias entre o final do século XIX e o início do 

XX. 

 

1.3.3 Transformação do rural em suburbano na cidade do Rio de Janeiro 

 

As origens históricas do território suburbano estão relacionadas às terras da Companhia de 

Jesus e que, a partir de 1759, com a expulsão dos padres jesuítas, terá sua paisagem inteiramente 

modificada. A maior fazenda jesuíta era a do Engenho Novo, que se localizava no Vale de 

Inhaúma. Nesse vale formaram-se, ao longo do século XIX e XX, os diversos bairros 

suburbanos. A fazenda foi retalhada em grandes chácaras, sendo vendida ou arrendada por 

diferentes proprietários, alterando significativamente o valor de uso daquelas terras. Na grande 

fazenda do Engenho Novo coexistiram as típicas relações de trabalho escravistas no auge da 

produção do açúcar, o movimento do porto e a circulação de mercadorias em barcos pela Baía de 

Guanabara. Concomitantemente à decadência da produção do ”ouro branco”, a mão de obra 

tornava-se escassa e as terras improdutivas. 

Segundo Pechman (1985), havia aproximadamente quarenta fazendas, na maioria grandes 

propriedades, e quinze engenhos localizados no Vale de Inhaúma pertencendo a duas freguesias: 

a de Inhaúma e a de Irajá.  Essas propriedades, a princípio, pertenciam a famílias abastadas 

descendentes dos primeiros colonizadores, conforme mostra o quadro 2: 
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Quadro 2: Proprietários, Fazendas e Bairros da Cidade 

Fazenda Bairros 

Quinta dos Duques  Manguinhos Jacaré Sampaio Engenho Novo Méier, 

Todos os Santos Cachambi até o limite de Del 

Castilho. 

Engenho da Rainha  Inhaúma e Engenho da Rainha 

do Macedo  Engenho de Dentro e Piedade 

do Capão do Bispo e a Quinta de 

Santana 

Juntas correspondem a pedaços dos bairros de 

Bonsucesso, Ramos e Olaria 

da Catumby Cascadura 

Engenho Novo Campinho do qual faziam parte os atuais bairros da 

Piedade, Cavalcanti e Cascadura. 

do Engenho de Dentro Engenho de Dentro 

Engenho da Bica Quintino 

Fazenda do Sapê Rocha Miranda 

Engenho de Sapopemba Marechal Hermes 

Fazenda Gericinó Vila Militar e mais algumas áreas rurais 

 

As fazendas produtoras de açúcar entraram em declínio e, mais tarde, foram ocupadas 

com o cultivo do café. Os cafezais, na fase inicial de produção, entre os séculos XVIII e XIX, 

foram objeto do levantamento de Silvio Fróes de Abreu e, conforme, o quadro 3 estão listadas 

abaixo: 

Quadro 3: Fazendas Produtoras de Café na Cidade do Rio de Janeiro 

Fazendas ou Chácaras Bairro 

do Holandês Rio Comprido 

do Bispo Inhaúma 

das Laranjeiras Laranjeiras 

Portão Vermelho Tijuca 

F. do Pica-pau Serra da Tijuca ( lado de 

Jacarepaguá) 

F. do Engenho da Serra, do Engenho d’água Jacarepaguá 

F. da Covanca Freguesia de Jacarepaguá 

F. da Taquara, Sítio do Cafundá Taquara 

F. dos Palmares Santa Cruz 

F. do Magarça, do Mato Alto, do Grumarim ou 

Grumari 

Guaratiba 

F. do francês Lesesne Alto da Boa Vista 

 

Essas grandes fazendas de café refletem concretamente o sistema fundiário praticado nos 

anos oitocentos no Brasil. Pechman (1985) explicou que a propriedade da terra estava baseada 

numa figura jurídica portuguesa do período medieval – a enfiteuse. Baseando-se nela, os 

proprietários passaram a ceder a posse jurídica de sua propriedade às pessoas alheias. Ele 

reconheceu nessa forma de lucrar com a terra o início do fracionamento das grandes fazendas da 
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zona rural. É possível deduzir esse pensamento a partir da seguinte afirmação: “baseados na 

enfiteuse muitos proprietários passaram a aforar terrenos a pequenos lavradores que, além de 

manter suas terras produtivas ainda lhes pagaram um foro anual” (PECHMAN, 1985, p.97). 

A aplicação da enfiteuse continuou até a década de setenta dos oitocentos, quando então 

as grandes fazendas começaram a ser desmembradas. Mas na ponta do fio da história das terras 

há uma determinação que ocorre no primeiro reinado que proíbe a concessão de sesmarias, 

acarretando uma nova forma de possuir terras. Como consequência direta há uma grande invasão 

de terras devolutas, quando alguns posseiros passaram a acumular grandes propriedades. Essa 

situação permaneceu vigorando e configurando o espaço rural até o ano de 1850. A partir desse 

momento, a terra passava a agregar um valor especulativo, seja através da venda ou do 

arrendamento ações perfeitamente legitimadas pela Lei de Terras. Esta foi criada em 18 de 

setembro de 1850 e proibiu as aquisições de terras pelo regime de posses. Isso fez com que o 

preço da terra fosse elevado, criando grandes dificuldades para a sua obtenção. Os lotes de terra 

só poderiam ser vendidos em hasta pública
12

, cujo pagamento era obrigatoriamente à vista e os 

preços mínimos fixados eram bem elevados. 

A transação com as terras cariocas rurais passou a ser um excelente negócio além da já 

rendosa atividade de produção do café. Esse movimento de vendas de propriedades fora 

registrado pelos classificados de periódicos nos anos quarenta do século XIX. Os anúncios 

apontavam o início de um lento processo de fracionamento da terra em lotes urbanos, o que 

marcará, em definitivo, o momento da transformação das freguesias rurais em suburbanas 

(PECHMAN, 1985, p.103-107).  

O historiador atribuiu a formação dos subúrbios a dois fatores conjugados: o transporte e 

a necessidade de moradia. Ele registrou o aumento populacional significativo apenas a partir de 

1890, ano importante que marcou a imigração portuguesa na cidade do Rio de Janeiro, como 

também para São Paulo e o nordeste brasileiro. Essa leitura pode ser feita no gráfico que se 

segue apresentando a porcentagem de indivíduos moradores das freguesias suburbanas: 

 

                                                 
12

 A hasta pública é o ato processual pelo qual se alienam ("vendem-se") bens em público mediante pregão 

(www.dicio.com.br). 
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Gráfico 1: Proporção da População Suburbana em Relação ao total de habitantes do Rio -1861 a 

1911 

Esse quadro resume o pouco interesse ou a dificuldade de se estabelecer nessas freguesias 

no período anterior à chegada dos serviços prestados, no centro e parte norte da cidade, pelas 

companhias de carris de ferro. A paisagem, principalmente antes da década de noventa, estava 

marcada pela grande propriedade e pela presença de pequenos e médios proprietários ou 

arrendatários, o que sugere não haver nesse momento a prática do loteamento urbano.  

A urbanização dessa área será feita por diferentes agentes em ações diferenciadas no 

tempo e no espaço. As companhias de trem abriram quatro eixos de ocupação desse território, 

muitas vezes auxiliadas pelas companhias carris de ferro que chegaram onde não era possível ser 

atendida pelas linhas ferroviárias (PECHMAN, 1985, p.117). 

Os quatros eixos de desenvolvimento dos subúrbios foram vinculados às suas datas de 

inauguração e, segundo o historiador, correspondem às ondas de urbanização do território dos 

subúrbios: 

Quadro 4: Eixos de Ocupação dos Subúrbios Cariocas 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

1861 1866 1871 1876 1881 1891 1896 1901 1906 1911

%

1º 2º 3º 4ª 

1858 – Estrada de 

Ferro Central do 

Brasil 

 

1883 – Rio D’Ouro 

(Aberta ao tráfego 

provisoriamente em 
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maneira precária 

até 1898). 
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A primeira onda de ocupação dos subúrbios iniciou-se entre 1860 e 1870 e alcançou a 

freguesia do Engenho Novo, sendo possível medir a importância por meio de anúncios nos 

classificados que justificavam o excelente negócio a ser realizado:  

“[...] atenção do público para este importante leilão visto como a 

importância que tem hoje, o Engenho Novo e que diariamente aumentam 

os melhoramentos projetados, como sejam, a criação de uma freguesia, 

iluminação, gáz, condução cômoda e amiudada [...].aumento de 

encanamento e bicas de água potável, prova que seguramente que em 

pouco tempo será dos arrabaldes
13

 desta corte o mais concorrido como de 

fato já é o mais importante, em razão de sua beleza, ar puro e saudável 

(Jornal do Commercio , sd apud PECHMAN, 1985, p114). 

 

O Jornal do Commercio ajudou a compor o histórico da freguesia suburbana do Engenho 

Novo e de todas se destaca, uma vez que nela concentrar-se-ão a maior parte das sedes dos 

jornais suburbanos que, mais tarde, darão voz aos seus moradores queixosos nos primeiros vinte 

anos da República (PECHMAN, 1985, p.114). 

O periódico comentava em suas páginas a importância que o Engenho Novo conquistara 

em 1860: 

Considerado o primeiro bairro suburbano, o Engenho Novo de 1860, era 

segundo Noronha Santos, “um povoado da cidade do Rio, sem 

importância, retalhado por fazendas e sítios austeros senhores de 

escravos”. 

 

Nos anos setenta: 

Como a referendar a importância que toda a região começa a ter , em 

1873, é criada a freguesia do E. Novo com partes desmembradas dos 

territórios das freguesias de São Cristóvão, Inhaúma e Engenho Velho. 

 

Das terras vizinhas ao Engenho Novo nasceram os bairros do Rocha, Riachuelo e Sampaio 

e o processo de urbanização avançou para as áreas rurais da cidade. Nesse momento, ocorreram 

inúmeros leilões de chácaras e, à medida que são compradas, são divididas e em seguida ruas são 

abertas (PECHMAM, 1985, p. 115).  

Pechman (1985) reproduziu o que alguns jornais registraram sobre as modificações que 

ocorriam nos subúrbios, conforme o destaque a seguir: 

                                                 
13

Nota-se a presença do termo arrabaldes nos periódicos para uma freguesia localizada bem próxima do centro da 

cidade. 
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A população concentrou-se em torno das estações ferroviárias e, muitas vezes, dependeu 

da implantação das linhas de bonde para se fixar em espaços afastados das estações ferroviárias. 

Nesse movimento alguns bairros se formaram. No Engenho Novo as forças da primeira onda 

urbanizadora dos trens da Central do Brasil enfraqueceram, pois o transporte ferroviário precário 

se ressentia da ausência da parceria das companhias de bonde, não podendo assim, expandir nos 

sentidos norte ou sul do seu eixo ferroviário. 

A importância dos bondes para essa população dos subúrbios é redimensionada pelos 

dados apresentados por Pechman (1985) ao comparar as porcentagens do uso dos dois 

transportes entre 1870 e 1896 (PECHMAN 1985, p.116): 

 

Quadro 5: Porcentagem de uso: trens e bondes no Rio de Janeiro entre 1870 e 1896 

 

 

 

 

 

Especificamente, nas Freguesias de Inhaúma e Irajá consideradas rurais, observou-se um 

crescimento vertiginoso, a partir do censo de 1872, que acusou as porcentagens de uso dos 

bondes em 142,6% e 128%, respectivamente. 

No cruzamento dessas informações expostas no quadro acima e pelo censo de 1872 

podemos entender que o bonde foi responsável pela ação de viabilização de ocupação dos 

subúrbios do Rio e de sua urbanização, muito superior a do trem, pelo menos nessa primeira fase 

da ampliação do espaço urbano e da formação de novos bairros. 

Maurício de Abreu (1987) reconhece também a importância da parceria entre bondes e 

trens em prol da expansão da cidade. Ele confirmou esse pensamento quando afirmou: 

 

Controlados em grande parte pelo capital estrangeiro, trens e bondes 

tiveram um papel indutor diferente no que toca à expansão física da 

cidade. Os primeiros passaram a servir áreas ainda francamente 

Ano Transportes 

Bondes Trens 

1870 94,0% 6,0% 

1876 92,5% 7,5% 

1886 96,8% 3,2% 

1896 93,2% 6,8% 

“No Rocha, cuja instalação só seria inaugurada em 1885, quatro ruas já estão abertas”. 

“No Riachuelo (1869) desponta o loteamento de 335 mil m
2
 de terras onde Antonio Serpa 

Pinto abriu seis ruas”. 

“No Sampaio (1885) as ruas ainda são muito poucas”. 

“O Méier (1889) igualmente apresenta ruas sendo que quase nenhuma tem nome”. 

 Jornal do Commercio, 1895 



41 
 

integradas à cidade, que se abriram então àqueles que podiam se dar ao 

luxo de morar fora da área central, mas não podiam arcar com os custos, 

já elevados, dos terrenos da Glória, Botafogo ou Tijuca; os bondes 

permitiram o êxodo cada vez maior dos que podiam arcar com esses 

ônus, mas mantinham-se no centro por falta de meio de transporte rápido 

e regular (ABREU, 1987, p.43). 

 

Ele também reconheceu que “os dois, entretanto, nem sempre atuavam separadamente, 

aliando seus esforços, em muitas distâncias, quando esta associação era desejada, ou mesmo 

inevitável, como no caso da criação de novos bairros” (ABREU, 1987, p.44). 

O bonde e o trem configuraram o espaço suburbano carioca, protagonizando em alguns 

momentos o traçado dicotômico na cidade. Percebe-se assim, que na expansão da cidade foram 

refletidas as diferenças de interesses do capital nos setores de transporte, habitação e do uso da 

terra: o bonde penetrava em áreas urbanizadas ou retalhadas em chácaras; os trens tratavam de 

alterar o “status” das freguesias de rural para suburbano. Atrelado ao avanço dos trens pelas 

áreas rurais há que se destacar, ainda que de forma sucinta, a importância do quarteto formador 

do subúrbio: transporte – habitação – indústria – operariado. 

 

1.3.4  As outras ondas e documentação referente 

 

A segunda onda urbanizadora refere-se ao avanço da Linha da Estrada de Ferro Central do 

Brasil pelas áreas rurais mais distantes, naquele momento, seguindo nos sentidos norte e sul de 

seu eixo. Essa onda foi iniciada em 1870 e seguiu pela zona rural da cidade do Rio de Janeiro até 

1890. As freguesias rurais de Inhaúma e Irajá passaram a ter suas fazendas retalhadas em lotes 

urbanos que, por sua vez, foram arruados, dando início à constituição de uma malha urbana. 

Pechman (1985) descreveu o grande negócio em que se transformaram essas áreas loteadas 

indicando como esse processo ocorreu a partir da petição de proprietários desses lotes. Um 

exemplo desse documento foi apresentado por Zeferina da Conceição Gomes às autoridades 

competentes para que mais ruas fossem abertas, uma vez que ela mesma já teria aberto ruas em 

Todos os Santos, bairro pertencente à freguesia do Engenho Novo: 

“A abaixo assinada que dividiu em ruas a sua situação que tinha em 

Todos os Santos, freguesia do E. Novo, é possuidora de terrenos nessas 

mesmas ruas que são em número de 9: N.Senhora das Dores, Santos, 

Bella, D. Zeferina, Nobrega, Wenceslau, Adriano, Curupaity e do Alto 

[...](Pechman,1985, p.119-120). 

 

Ao analisar documentos do acervo do Arquivo Municipal do Rio de Janeiro destaquei a 

petição de Pedro Antônio Fagundes à Intendência do Distrito Federal em 12 de junho de 1891 
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que trata da questão da imigração e do interesse de um empresário em explorar negócios nas 

terras entre o Engenho Novo e Santa Cruz. Essa é a transcrição do documento: 

 

Direcionado ao Excelentíssimo Sr. Presidente  e mais Intendente  da 

Intendência da Capital Federal 

O abaixo assinado Pedro Antônio Fagundes, cidadão brasileiro, 

domiciliado nesta capital desejando realizar-se por si ou por empresa que 

organizar diversos melhoramentos na zona  empreendida entre Engenho 

Novo e Santa Cruz, no distrito federal, vem pedir concessão dos 

seguintes favores que a empresa semelhante tem sido feitos; taes e são 

eles: 
(a) previlegio exclusivo da zona acima indicada dentro da qual serão 

realizadas os melhoramentos adiante indicadas; b) isenção de impostos prediais, 

foros,laudêmio e direitos de transmissão por espaço de trinta anos para os 

terrenos edifícios que adquirir ou construções que realizar; (c) izempção por 20 

annos, de direitos de importação para todo o material necessário á construção 

dos edifícios que construir bem como para machinas, ferragens e ferramentas 

que tiver de importar, do estrangeiro; (d) transporte gratuito para os imigrantes 

na Estrada de ferro Central do Brasil, com relação aquelles que localizar em 

seus núcleos coloniaes etc; (e) direito de desapropriação segundo a lei  816 de 

10 de junho de 1855, da área precisa para os melhoramentos que projectar; (f) 

estabelecimento de um ferro carril que partindo de Cascadura vá em direção ao 

ponto mais conviniente da freguesia de Irajá, com ramaes quantos forem 

necessários para servir a pequena lavoura, segundo os planos que forem 

aprovados. São estes os favores de que o peticionário precisa para levar 

melhoramentos, como sejão: 

(1º) fazer aquisição de terrenos marginaes, a Estrada de Ferro Central do Brasil 

ou não, dentro da zona requerida; (2º) abrir ruas, estradas e caminhos nos 

pontos que convenhão para realizar e valorizar as propriedades suburbanas e 

rurais; - estabelecer núcleos coloniaes para a pequena lavoura; (3°) construir 

sobre regras da bôa e moderna hygiene casas econômicas isoladas umas das 

outras quanto suficiente para a precisa ventilação, do valor de dois contos de 

reis em diante para alugar ou vender a prestações mensais ao proletariado desta 

capital; - (4º) dividir em lotes, os terrenos que adquirir para tornar accessiveis a 

pequenos lavradores, tendo por baseque, os lavradores só possuão terras 

relativas, a forças de braças de que dispuserem;- (5º) estabelecer  imigrantes de 

preferencia belgas, alemães ou nacionais mediante  contracto prévio, 

auxiliando-os para a sua colocação; (6º) proceder a drenagens e plantações de 

vegetaes especiaes nos terrenos que forem insalubres nas proximidades dos 

núcleos coloniaes que estabelecer; - (7º) construir um edifício em terreno 

suficiente para manter uma eschola pratica e theorica de agronomia e 

veterinária, onde se dê educação profissional, segundo as regras modernamente 

ensinadas na Europa a estes ramos de conhecimentos; - (8º) Construir escholas 

primarias nos núcleos coloniaes que estabelecer para servir aos filhos dos 

colonos e da localidade; (9º) Construir um mercado em Cascadura e outro no 

Engenho Novo para vendas a varejo e por atacado, em leilões públicos para 

bem servir a lavoura livrando-a de atravessadores; - (10º) Estabelecer armazens  
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em Cascadura, onde os lavradores sem perca de tempo poderão abastecerem-se 

de todos os misteres concernentes a uma particular, como seja; gêneros, roupa, 

instrumentos de lavoura etc, sem que tenham de dirigir-se a Capital Federal, 

marine nas quadras em que nasceu ipedemias; - (11)organizar anualmente em 

seus mercados uma exposição agrícola, bem como de floricultura e avicultura 

etc cujos producctos sejão julgados por um jury e premiados segundo um plano 

que oportunamente for approvado pela Intendencia Municipal, aquém 

trimensalmente será enviada uma estatística circunstanciada illustrada, dos 

núcleos e suas lavouras. Taes são os patrióticos intuitos do suppo que espera 

merecer vossa illustrada atenção e indefectível justiça, por isso pede diffªe. 

 

A resposta rápida da Intendência ao suplicante, como não poderia deixar de ser foi: 

 
O suplicante pretende fazer melhoramentos por meio de extraordinário favores 

que solicita, é tão vasta que esta sua qualidade será suficiente para que não lhe 

fosse concedido o que pede, pois importaria para essa Intendencia alienação de 

grande parte de sua futura renda. Mais, o pedido do suplicante fere direitos 

adquiridos (30/06/1891). 

 

A terceira onda ocorreu entre os anos de 1890 e 1920 e será o período em que a ação 

urbanizadora dos trens que chegara à Cascadura − na fase anterior estagnara − avançará por 

novas áreas rurais, onde havia ainda grandes fazendas. 

A última onda de urbanização por onde percorria a Estrada de Ferro Central do Brasil teve 

início nos primeiros anos do século XX e se estenderá durante parte do governo de Getúlio 

Vargas. 

As fazendas do Portela, da Bica, do Campinho, do Valqueire, Sapopemba, Boa Esperança, 

Nazareth e dos Afonsos, localizadas nas freguesias rurais, foram loteadas e seguiram formando 

novos bairros nos subúrbios: Madureira, Bento Ribeiro, Osvaldo Cruz, Vicente de Carvalho, 

Quintino, Honório Gurgel, Vila Valqueire, Deodoro, Marechal Hermes, Vila Militar, Coronel 

Magalhães Bastos, Realengo e outras. 

A Linha Auxiliar Melhoramentos deu origem aos bairros de Pilares, Abolição, Terra Nova, 

Turiaçu, Rocha Miranda e Honório Gurgel. Somente em 1890 esse eixo ficou pronto e os 

terrenos passaram a ser vendidos até à prestação e ficavam à margem da linha ferroviária. Os 

terrenos correspondiam a partes da Fazenda do Capão do Bispo, Terra Nova, Engenho do Mato, 

Campo dos Cardosos e Sapé. As estações dessa linha eram a da Mangueira, Herédia Sá, Vieira 

Fazenda, Magno e Barros Filho e, mais tarde, em 1905 foram inauguradas outras treze. No início 

do século XX, a Linha Auxiliar Melhoramentos foi incorporada à Estrada de Ferro Central do 

Brasil, imprimindo um ritmo novo àquela área. Surgiram, no final da década de vinte, empresas 
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que compraram e lotearam grandes extensões de terra que, posteriormente, deram origem aos 

bairros de Maria da Graça e Higienópolis (PECHMAN, p.132-135) 

A Estrada de Ferro Norte Leopoldina passava por fazendas produtoras de açúcar e café, 

engenhos, chácaras e sítios de pequenos proprietários. O mesmo surto empreendedor de compra 

de terrenos e venda de lotes ocorreu na área de influência dessa linha auxiliar. Os registros de 

abertura de empresas indicaram que o ano de 1910 foi promissor para aquelas que fizeram 

negócios de terras por onde foram fixados os trilhos das estradas de ferro Leopoldina e Rio 

D’Ouro. Na área de influência das duas linhas cresceu o número de passageiros a partir de 1910, 

podendo-se conferir o aumento dessa circulação no quadro a seguir: 

 

Quadro 6: Passageiros das Linhas de Trem Leopoldina e Rio D’Ouro 

 

Ano Nº de usuários 

1912 2 milhões 

1915 4 milhões 

1918 5 milhões 

1921 9 milhões 

 

As estações de Bonsucesso, Ramos e Penha foram inauguradas em 1886, ainda no 

Segundo Império, trazendo grande movimentação para essa região. A primeira estação 

localizava-se na fazenda conhecida por Bom Sucesso, onde colonos italianos trabalhavam na 

lavoura. Mais tarde, em 1892, a urbanização começava pelo povoamento que se estabelecia 

naquele local. A família Maxwuell era grande proprietária de terras na região dessa estação e 

como de costume mandou abrir seis avenidas, construir a Praça das Nações e lotear seiscentos 

lotes. 

As famílias proprietárias de grandes lotes de terra eram o agente urbanizador de bairros 

onde se localizavam as estações de trem. Assim é que em Ramos, o Coronel Joaquim Ferreira 

criou, em 1912, a Vila Gerson e mandou abrir oito ruas. A estação de Olaria pertencia às terras 

do Engenho da Pedra. Após passar pelas mãos de inúmeros proprietários, no último ano do 

século XIX foi comprada por um industrial português chamado José de Oliveira Quito que, 

seguindo o movimento dos negócios de terra, comprou os terrenos do Engenho e loteou-os para 

posterior venda. 

A estação da Penha pertencia às terras da Fazenda Grande, que foram compradas pela 

Companhia Territorial do Rio de Janeiro, criada pelo Visconde de Morais, comprador de grandes 

extensões de terras no subúrbio do Rio, terras que alcançavam a baixada fluminense, exatamente 
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em Meriti. Esses lotes de terra transformaram-se nos bairros da Penha, Penha Circular e Vila da 

Penha. 

Outros bairros suburbanos como Braz de Pina, Cordovil, Vigário Geral e Parada de Lucas 

foram criados no século XX. Esses bairros foram ocupados pela camada mais pobre da cidade, 

concentrando-se na região um grupo expressivo de proletários que conquistaram o direito de 

morar em terrenos comprados à prestação. 

Os bairros que nasceram do eixo urbanizador produzido pela Estrada de Ferro Rio D’Ouro 

foram povoados, a partir do final do século XIX, mas tiveram sua paisagem urbana modificada a 

partir de 1930. Inhaúma, Irajá, Vicente de Carvalho e Pavuna são bairros que exemplificam essas 

transformações (PECHMAN,1985, p. 135-153). 

Interessante compreender que há uma dialética subtendida no processo de urbanização da 

cidade. À medida que os limites da cidade são ampliados, os transportes e as pequenas e grandes 

empresas imobiliárias, ou até o pequeno empresário se aventuram na compra de terras rurais, 

observamos que a zona rural se “suburbaniza” no processo de expansão urbana. Os agentes desse 

processo de construção dos subúrbios da cidade do Rio de Janeiro entre 1860 e 1930 ao mesmo 

tempo, que urbanizaram suas terras são responsáveis por criar um espaço territorial suburbano.  

 

1.4 Os discursos classificatórios: censos, legislação, literatura 

 

Robert Pechman (1985) apresentou em sua dissertação Gênese do mercado urbano de 

terras, a produção de moradias e a formação dos subúrbios no Rio de Janeiro uma defesa bem 

articulada, relacionando o capital imobiliário, produtor e responsável pela formação e 

transformação do espaço suburbano, ao contexto político-econômico-sócio-cultural e geográfico 

do final do século XIX.  

A compreensão dessa articulação e de todas as relações entre cidade e subúrbio pode ser 

encontrada, em parte, na análise dos discursos e práticas políticas organizadoras desses espaços, 

resgatando a riqueza da história dos subúrbios. Os censos demográficos entre 1821 e 1906 

trouxeram classificações ou qualificações implícitas desses limites espaciais. Os relatórios ou 

produções artísticas dos viajantes e escritores como Machado de Assis e Lima Barreto foram 

testemunhos dessa marcação espacial; as legislações produzidas pelo Estado e os contratos 

assinados entre o governo e empresários do transporte e das empresas imobiliárias reforçaram a 

formação dos subúrbios cariocas. 
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1.4.1 Os censos como discursos classificatórios 

 

A análise realizada por historiadores nos Censos da população do Rio de Janeiro e seu 

entorno entre 1821 e 1890 contribuiu para que se acompanhasse o movimento de crescimento da 

cidade e de seus subúrbios. 

 Alguns trabalhos realizados nas últimas décadas do século XX contribuíram para traçar o 

desenvolvimento e expansão desta cidade.  Esse é o caso da pesquisa de Luiz Carlos Soares 

(1992) sobre a prostituição do Rio de Janeiro no século XIX, que utilizou como fontes básicas as 

publicações médicas (teses, livros), relatórios dos chefes de Polícia do Município da Corte, parte 

integrante dos relatórios do Ministério da Justiça e os censos feitos na cidade entre 1821 e 1890. 

Os trabalhos de Eulália Lobo, Maurício de Abreu e Jaime Benchimol serviram-se dessas mesmas 

fontes, pois buscaram elucidar diferentes questões sobre a cidade do Rio de Janeiro entre as 

décadas de setenta e noventa do século XX. 

Soares (1992), ao pesquisar documentos disponíveis no Arquivo Nacional do Rio de 

Janeiro, trouxe dados relevantes para a construção das narrativas sobre o subúrbio do Rio de 

Janeiro. Destaca-se entre muitos, o recenseamento
14

 da população nos antes vinte do século XIX, 

revelando o número de habitantes distribuídos pelas freguesias urbanas / suburbanas e rurais e a 

condição social dos mesmos (SOARES, 1992, p.9-10): 

 

Quadro 7: População nas Freguesias e a Condição Social em 1821 

 

 

 

 

 

Segundo o historiador, eram consideradas freguesias urbanas no Município da Corte: 

Sacramento, Santana, Santa Rita, Candelária e São José (que incluía a Gloria). As suburbanas
15

, 

nesse período, eram a do Engenho Velho e Lagoa e consideradas rurais Irajá, Inhaúma, 

Jacarepaguá, Ilha do Governador, Campo Grande, Guaratiba, e São João de Meriti (mais tarde 

deixou de fazer parte da Corte) e Itaguaí. Essa última foi desmembrada da Corte, e o Curato de 

Santa Cruz (pertencente antes a Itaguaí) passou a fazer parte do nosso Município. Outras 

                                                 
14

O levantamento populacional constituiu o centro da preocupação das autoridades do império. Precisavam conhecer 

o efetivo populacional e as condições socioeconômicas, geofísicas e administrativas nacionais e regionais. Durante 

certo período, os censos foram propostos com o objetivo de precisar o número de eleitores de cada paróquia 

(BASSANEZI,, Maria Silva C; BEOZZO e BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Levantamentos da população 

publicados da Província de São Paulo no século XIX, vol.19, nº1, 2002, artigo 113-129. Acesso em: 31 de jan. 

2015. 
15

 As freguesias consideradas nesse período como suburbanas foram classificadas em censo anterior a 1856. 

Freguesias Total Livres Cativos 

Urbanas e Suburbanas 86.323 45.947 40.376 

Rurais 30.121 - - 
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alterações foram realizadas. A freguesia de Paquetá, subordinada antes ao distrito de Inhomirim, 

nos anos trinta do século XIX passou a integrar o município da Corte. 

Os apontamentos do Ministério dos Negócios do Império, registrados no livro de Eulália 

Lobo (História do Rio de Janeiro – do Capital Comercial ao Capital Industrial e Financeiro, 

volume 1, 1978), são mais detalhados e apresentaram uma pequena variação comparando com os 

de Soares (1992).  

Segundo a historiadora, sabe-se que havia 57.605 homens livres. Desse total, 43.139 

viviam nas paróquias urbanas e 14.466 nas rurais. Os escravos registrados eram em número de 

55.090, sendo que desses 36.182 viviam nas áreas urbanas e 18.908 nas rurais.  

Os dados dessa população livre e cativa nas freguesias urbanas e rurais da cidade foram 

levantados por Maria Barbara Levy e registrados por Eulália Maria Lahmeyer (1978), no 

momento em que o Engenho Velho pertencia à lista das freguesias rurais, assim como São João 

da Lagoa. 

A população escrava da área rural supera a livre e o número de escravos da área urbana se 

aproxima muito do número de livres dessa região. 

A tabela 1 apresenta os números dessas duas regiões da cidade do Rio de Janeiro segundo 

o Relatório do Ministério dos Negócios do Império, em 1839. 

Tabela 1: Distribuição da População Livre e Escrava e Fogos Segundo Freguesias 

  FREGUESIAS FOGOS HABITANTES 

U
rb

a
n

a
s 

  
  

Livres Escravos Total 

Candelária ............. 1.434 5.405 7.040 12.445 

São José ................ 2.272 11.373 8.438 19.811 

Santa Rita ............. 1.742 6.949 6.795 13.744 

Sacramento ........... 3.352 12.525 9.961 22.486 

Santana ................ 1.351 6.887 3.948 10.835 

Soma .................... 10.151 43.139 36.182 79.321 

  
 R

u
ra

is
 

Engenho Velho....... 546 1.871 3.006 4.877 

S. João da Lagoa ... 246 937 1.188 2.125 

Irajá ...................... 376 1.577 2.180 3.757 

Jacarepaguá .......... 457 2.561 3.280 5.841 

Inhaúma ............... 303 1.127 1.713 2.840 

Guaratiba .............. 588 2.642 2.792 5.434 

Campo Grande ...... 604 2.480 3.148 5.628 

Ilha do Governador  182 708 987 1.695 

Paquetá ................ 127 563 614 1.177 

  Soma .................... 3.429 14.466 18.908 33.374 

Resumo 

Urbanas ................ 10.151 43.139 36.182 79.321 

Rurais ................... 3.429 14.466 18.908 33.374 

Soma .................... 13.580 57.605 55.090 112.695 



48 
 

Fonte: BRASIL. Ministério dos Negócios do Império. Relatório do Ministério dos Negócios do Império, 

sessão ordinária. Rio de Janeiro: Typ. Nacional, 1839. (Levantamento de Maria Barbara Levy apud Lobo, Eulália 

Maria Lahmeyer, 1978, p.135, tabela 2.4. 

 

É interessante notar que no Relatório do Ministério dos Negócios do Império de 1839 e 

reproduzidos por Lobo (1978) não foi identificada a população suburbana, mas somente as 

urbanas e rurais. Encontrando-se nesse ponto uma pequena divergência de classificação entre o 

Relatório e os comentários de Eulália Lobo, que só registrou paróquias urbanas e suburbanas. 

Nesse aspecto não há correspondência com a reprodução da tabela 2.4 da página 135 do livro de 

Eulália Lobo. No relatório do Ministério foram consideradas como urbanas as da Candelária, São 

José, Santa Rita, Sacramento e Santana e rurais as do Engenho Velho, São João da Lagoa, Irajá, 

Jacarepaguá, Inhaúma, Guaratiba, Campo Grande, Ilha do Governador e Paquetá.  

A questão a ser esclarecida concentra-se nos critérios utilizados para classificar as 

freguesias suburbanas e rurais. Os números da população apresentados pelos censos anteriores a 

1872, por diferentes razões, não foram rigorosamente fiéis à realidade. Lobo (1978) considerou 

muito difícil confiar plenamente nos levantamentos anteriores a 1835 e optou por procurar 

informações mais confiáveis nos arquivos paroquiais.  

O estudo com base naquelas fontes revelou que, certamente, a população das paróquias 

urbanas eram maiores que as rurais; que na de Santana havia mais moradores do que nas outras 

pertencentes ao grupo de urbanas; que nas rurais as mais povoadas eram Campo Grande, 

Jacarepaguá e Inhaúma. Outras informações sobre gênero e taxa de nascimento foram 

conseguidas a partir dos registros batismais, ampliando as informações sobre a população da 

cidade do Rio de Janeiro. Em 1838, segundo o relatório divulgado pela Diretoria Geral de 

Estatísticas (1872), três novas freguesias passaram a fazer parte da lista das urbanas: Lagoa, 

Glória e Engenho Velho. 

Entre os anos trinta e quarenta as informações sobre a população e a organização 

administrativa em paróquias foram analisadas por Lobo (1878) e Soares (1992), tendo como base 

o levantamento do Ministério dos Negócios do Império, registrado no Relatório da Repartição 

dos Negócios do Império ou pelos registros nas paróquias de casamento, batismo e óbitos 

levantados pelos pesquisadores.  

No penúltimo ano da década de quarenta, do século XIX, os dados desse censo trouxeram 

bastante desconfiança pela forma como foram obtidos seus resultados. Roberto Jorge Haddock 

Lobo foi responsável pelo levantamento da população em 1849. Apesar do empenho e da ajuda 

de Eusebio Matoso Câmara, ministro da Justiça, o resultado do levantamento apresentou 

inúmeras falhas. Entre tantas dificuldades que enfrentou, destacou-se a da numeração irregular 
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ou inexistente dos prédios da cidade, e assim, somente após a consulta aos livros da décima 

urbana, encontrados na Recebedoria do município, foi possível encontrar com detalhes a 

descrição de alguns prédios, do número de pavimentos de cada um e os nomes dos proprietários 

e inquilinos. Nesse levantamento foram registradas oito paróquias urbanas e nove suburbanas, 

incluindo a nova paróquia de Santo Antônio. No total, foram contados 205.096 moradores da 

área urbana e 60. 560 na suburbana (LOBO, 1987, p.218-223). A população da cidade, segundo 

esse levantamento foi assim contada: 

 

Quadro 8: População em 1849 – segundo o censo 

 

Condição social / Urbanicidade Urbanos % Suburbanos % 

Livres e libertos 127.051 48,8 28.813 43,3 

Escravos 78.855 51,2 31.447 55,7 

 

Na leitura de Lobo (1978) dos números desse censo, compreende-se que o aumento da 

população entre 1820 e 1840 se justificou pela grande quantidade de imigrantes europeus
16

 e à 

chegada dos últimos navios negreiros. (LOBO, 1978, p.225).  

A política imigratória do I Reinado, segundo a citação de Gladys Sabina Ribeiro (2002) de 

George P. Browne, se preocupava com a imigração vinda do norte da Europa, principalmente da 

Suíça, Alemanha, Bélgica e França (RIBEIRO, 2002, p.146-147).  

Alencastro não comunga da ideia de que a onda imigratória de portugueses até a metade do 

século XIX tenha sido nula, conforme defendeu Browne.  Este considerou que entre os anos de 

1820 e 1829 a imigração portuguesa e a do sul da Europa (Itália e Espanha) não ocorreram. Em 

seu levantamento, o historiador marcou apenas, os imigrantes vindos do norte da Europa como 

alemães, suíços, austríacos, suecos, belgas, franceses, britânicos e de nacionalidades 

indeterminadas somando ao todo 4.116 (RIBEIRO, 2002,p.146). 

Ainda que a quantidade de imigrantes tenha sido acrescida ao conjunto da população livre, 

Eulália Lobo mostrou que, em números absolutos, dificilmente o aumento da população num 

curto espaço de tempo poderia ter dobrado: de 137.038 (censo de 1838) para 266.466 habitantes.  

Os dados apresentados pelo censo revelaram o perfil dos habitantes das áreas urbanas, 

suburbanas e rurais. Sabe-se que a população de escravos da cidade superava a da suburbana
17

; 

no entanto, nessa região, ainda o número de escravos era maior que a de brancos e mestiços. A 

                                                 
16

A maioria dos imigrantes que chegou ao Brasil entre 1830 e 1850 vinha do sudoeste da Alemanha, de regiões onde 

era comum o trabalho na agricultura, o artesanal rural e em pequenas indústrias domésticas (Alencastro, 

1997,p.292). 
17

 Novamente não foi registrada a diferenciação entre suburbanas e rurais. Somente ao analisar a freguesia de 

Inhaúma, na página 251, Lobo (1978) descreve a paróquia como “rural ou suburbana”. 
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população livre e a cativa aparecem distribuídas pelas áreas suburbanas e rurais no quadro 9, 

sendo possível a comparação estatística entre àquele de 1838 e o de 1849. 

 

Quadro 9: População e sua distribuição pelas freguesias – censos de 1838 e 1849 

 

Lobo fez críticas à metodologia deste levantamento, justamente por terem sido utilizados 

instrumentos diferentes que acabaram por mascarar os resultados. A crítica tinha fundamento, 

pois o próprio Haddock Lobo explicou como procedeu para obter o número de moradores das 

duas áreas. Ele afirmou que “a realização do cálculo para a população das paróquias urbanas fora 

baseado no imposto da décima urbana e o das suburbanas com as informações de particulares e 

àquelas tiradas de seu próprio conhecimento”. É possível que o uso diferente de critérios tenha se 

relacionado à grande importância dada à área que estava obrigada ao recolhimento do imposto da 

décima urbana, tornando-se irrelevante para Haddock Lobo a contagem da população suburbana. 

O arrolamento
19

 de 1870, mandado executar pelo Ministro do Império Paulino José Soares 

de Souza, mapeou a distribuição regional da população, acusando uma nova marcação espacial 

da cidade: sua divisão em onze paróquias urbanas e oito rurais. Nesse ano, já estavam listadas 

entre as paróquias urbanas as de Santo Antônio, São Cristóvão e Espírito Santo. As suburbanas 

diminuíram em número porque migraram para a classificação
20

 de urbanas, sendo contadas 

apenas oito (Irajá, Jacarepaguá, Campo Grande, Inhaúma, Guaratiba, Ilha do Governador, Ilha de 

Paquetá, Santa Cruz). 

O recenseamento de 1872 foi o primeiro a fazer o levantamento da população do país e 

revelou que, especificamente, no Rio de Janeiro, morando nas freguesias urbanas havia 228.743 

habitantes (ABREU, 2014, p. 336).  

Soares (1992) especificou a divisão espacial das freguesias que formavam a cidade do Rio 

de Janeiro e o número de habitantes urbanos e suburbanos que somavam 274.972 e o das 

                                                 
18

 Não divulgado o número de livres e cativos nas freguesias rurais. 
19

 Nesse arrolamento foram descriminadas apenas as paróquias urbanas e rurais. 
20

Nota-se que a classificação de freguesia suburbana e rural é variável dependerá da interpretação dos historiadores 

ou dos responsáveis pela redação dos relatórios para essa denominação espacial. 

Ano Livres Freguesias 

urbanas e 

suburbanas 

Freguesias 

rurais
18

 

Cativos 

1838 137.078 60.025 18.500 58.553 37.137  

urbanos 

21.416 

subúrbios 

1849 266.466 155.864 60.550 110.602 



51 
 

freguesias rurais registravam 46.229. O censo de 1872 registrou e classificou as freguesias em 

urbana, suburbana e rural, conforme a tabela abaixo: 

 

Tabela 2: Freguesias da Cidade em 1872 e a classificação em urbana, suburbana e rural 

Urbana Suburbana Rural 

Santa Rita 

Santana 

Sacramento 

Candelária 

São José 

Sacramento 

Santo Antônio 

Espírito Santo  

Engenho Velho 

São Cristóvão 

Glória 

Lagoa 

Gávea 

Engenho Novo 

Irajá 

Inhaúma  

Guaratiba 

Campo Grande 

Santa Cruz 

Jacarepaguá 

I. do Governador 

Ilha de Paquetá 
Fonte: SOARES, Luiz Carlos. Rameiras, Ilhoas, Polacas... A prostituição no Rio de Janeiro do século XIX. 

São Paulo: Editora Ática, 1992. p. 14 . 

 

A região suburbana apresentada por Soares difere dos dados do recenseamento de 1906 

realizado no Distrito Federal e reproduzido pela Revista de Estatística Brasileira em 1950, que 

nos permite relacionar temporalmente o contexto político-econômico em que se deram as 

mudanças de espacialidade das freguesias ou circunscrições da cidade do Rio de Janeiro. As 

circunscrições listadas como subúrbios foram caracterizadas por censos anteriores a 1906 como 

rurais. 

 

Quadro 10: Freguesias Urbanas – ano que foram incorporadas na lista de urbanas 

1821 1838 1849 1856 1870 1872 1890
21

 

Sé  Sacramento Sacramento Sacramento Sacramento Sacramento Sacramento 

Candelária Candelária Candelária Candelária Candelária Candelária Candelária 

São José  São José  São José  São José  São José  São José São José  

Santa Rita Santa Rita Santa Rita Santa Rita Santa Rita Santa Rita Santa Rita 

Sant’Ana Sant’Ana Sant’Ana Sant’Ana Sant’Ana Sant’Ana Sant’Ana 

 Lagoa  Lagoa Lagoa  Lagoa Lagoa Lagoa  

 Glória Glória Glória Glória Glória Glória 

 Eng. Velho Eng. Velho Eng. Velho Eng. Velho Eng. Velho Eng. Velho 

   S. Antônio S. Antônio S. Antônio S. Antônio 

    S. 

Cristóvão 

S. 

Cristóvão 

S. 

Cristóvão 

    Espírito 

Santo 

Espírito 

Santo 

Espírito 

Santo 

      Gávea 

      Engenho 

Novo 

                                                 
21

 Em 1890, já na República, o distrito do Engenho Novo passa a ser classificado como urbano. 
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Quadro 11: Bairros caracterizados como pertencentes às áreas de subúrbio entre 1821 a 1890 

 

 

Os censos que se seguiram a 1872 mostraram o crescimento econômico, urbano e 

populacional do Rio de Janeiro até o momento da proclamação da República. Especificamente, o 

de 1890 mapeou as freguesias urbanas, suburbanas e rurais da cidade, indicando o aumento de 

sua população, conforme indica a tabela 3: 

 

      Tabela 3: População no Censo de 1890 

Total Urbanas e Suburbana Rural Flutuante 

522 651 422 756 92 803 7 092 
Fonte: Diretoria Geral de Estatística. Sexo, raça e estado civil, nacionalidade, filiação, culto e analfabetismo 

da população recenseada em 31 de dezembro de 1890. Rio de Janeiro: 1898.p.30-1 e 161 apud Soares, 1992, 

p.15. 

 

O número da população dobrara nas duas décadas anteriores impulsionando a ampliação 

dos limites urbanos para oeste da cidade, onde seriam formadas novas zonas residenciais. Esse 

movimento de ocupação de novas regiões se justapõe ao da extensão de vias ferroviárias pelas 

freguesias suburbanas e rurais. 

No Distrito Federal, a partir de 1890, ocorreu um processo de desmembramento das 

grandes fazendas e chácaras das freguesias suburbanas, cujos proprietários cederam à pressão 

especulativa dos agentes imobiliários, facilitando a venda de terrenos em pequenos lotes para 

construção de residências, casas de comércio e outros prédios. No trecho abaixo, Maurício de 

Abreu (2014, p.338) descreve esse processo histórico com muita clareza: 

1821 1838 1849 1856 1870 1872 1890 

Engenho 

Velho 

- - - - - - 

Irajá Irajá Irajá Irajá Irajá Irajá Irajá 

Jacarepagu

á 

Jacarepagu

á 

Jacarepagu

á 

Jacarepagu

á 

Jacarepagu

á 

Jacarepagu

á 

Jacarepagu

á 

Campo 

Grande 

Campo 

Grande 

Campo 

Grande 

Campo 

Grande 

Campo 

Grande 

Campo 

Grande 

Campo 

Grande 

Inhaúma Inhaúma Inhaúma Inhaúma Inhaúma Inhaúma Inhaúma 

Guaratiba Guaratiba Guaratiba Guaratiba Guaratiba Guaratiba Guaratiba 

I.do 

Governador 

I.do 

Governador 

I.do 

Governador 

I.do 

Governador 

I.do 

Governador 

I.do 

Governador 

I.do 

Governador 

I. de 

Paquetá 

I. de 

 Paquetá 

I. de  

Paquetá 

I. de 

Paquetá 

I. de 

Paquetá 

I. de 

Paquetá 

I. de 

Paquetá 

- Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz 



53 
 

[...] impulsionado pelos interesses dos proprietários de terra e das 

companhias de transporte, um acelerado processo de retalhamento de 

terras se estabeleceu no Rio de Janeiro a partir da década de setenta. De 

uma hora para outra a paisagem bucólica dos arrabaldes servidos pelas 

companhias de carris, e também pela Estrada de Ferro D. Pedro II, foi se 

transformando em cenário tipicamente urbano. Ruas e mais ruas eram 

abertas. Milhares de lotes eram postos à venda. Muitas pessoas que 

tinham condições de morar fora da cidade começaram, então, a se 

transferir para os novos arrabaldes, deixando cada vez mais, para a área 

central, a função de dar residência aos pobres [...](ABREU, 2014, , 

p.338). 

 

As freguesias que se localizavam distantes do centro, como a de Campo Grande, por 

exemplo, eram apontadas como rural. Seus habitantes viviam e trabalhavam nas grandes 

fazendas de gado e engenhos ou eram pequenos agricultores ou comerciantes. Outra como a de 

Jacarepaguá produzia aguardente, carvão, milho, frutas e hortaliças e treze grandes proprietários 

eram donos da maior parte de suas terras (LOBO, 1978, p.408). 

As classificações encontradas nos censos de 1872, 1890 e o de 1906 para indicar o 

pertencimento em rural ou suburbano foram de grande importância para as cobranças de 

impostos sobre a terra. 

 

1.4.2 O perfil da população suburbana 

No Rio de Janeiro, o perfil da população suburbana carioca, nos distritos de Engenho Novo 

e Inhaúma foi conhecido a partir dos registros obtidos por meio dos Censos de 1872, 1890, 1900 

e o da municipalidade, realizado em 1906. Esses distritos foram destacados para que fossem 

analisadas as reclamações publicadas no Correio da Manhã e no A Epoca. Dessa forma, os 

dados sobre trabalhadores e moradores permitirão identificar as possíveis influências no 

movimento operário entre 1910 e 1914. 

 

Tabela 4: População da capital - Nacionais e Estrangeiros 

Ano Nacionais Estrangeiros 

1872 190.689 84.283 

1890 398.299 124.352 

1900 519.849 171.716 

1906 600.928 210.515 
Fonte: Elaborado por mim, segundo os dados apresentados por Eulália Lobo (1978, p.469-470) e o 

Recenseamento do Distrito Federal de 1906 (p. 119). 

 

A reconstituição da população daqueles dois distritos, entre 1890 e 1910, tornou-se 

relevante por explicitar a situação econômica-social no momento em que se instalavam as 
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primeiras indústrias no Distrito Federal. As informações sobre a composição daquela população 

ajudam compreender os impactos trazidos pelas reformas urbanas na ocupação do espaço 

suburbano, redimensionar o papel do transporte ferroviário e as propostas para resolver a crise 

habitacional. 

O 18º e 19º distritos correspondiam à paróquia do Engenho Novo e o 23º distrito à Inhaúma. 

No Engenho Novo, que correspondia ao 18º e 19º distritos, sabe-se que a população recenseada 

no ano de 1890 era de 27.762 pessoas, sendo 14.468 homens e 13.294 mulheres. O distrito de 

Inhaúma contava 17.421 moradores, sendo que 9.243 eram homens e 8.178 mulheres.  

As figuras 2 e 3 a seguir são os mapas dos distritos de Engenho Novo e áreas adjacentes e as 

de Inhaúma com suas respectivas áreas.  
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No ano do censo municipal, o Engenho Novo aumentara em um pouco mais de 600 pessoas. 

Seu total passou a ser de 28.423 habitantes e desses, 16.709 homens e 11.714 mulheres. Já 

Inhaúma aumentara a sua população em 300%. Eram, em 1890, 67.478 pessoas no total, 37.696 

homens e 29.782 mulheres (Synopse do Recenseamento – Directoria Geral de Estatistica – 

Ministerio da Industria, Viação e Obras Públicas- 31 de dezembro de 1890 – Officina da 

Estatística -1898). 

O movimento de imigrantes para o Brasil tornou-se intenso a partir de 1870, no momento 

em que a Estrada de Ferro Central do Brasil já havia se firmado como um dos quatro eixos de 

desenvolvimento do subúrbio carioca. O desenvolvimento e a ocupação das terras distantes do 

centro da cidade foram acelerados com chegada dos trens às baixadas cariocas. Além disso, a 

proibição do tráfico de escravos em 1850 e o início da economia cafeeira trouxeram para essa 

cidade as mais importantes transformações com o surto modernizador que, paralelamente, à 

ampliação das atividades manufatureiras, atraiu importante contingente de mão de obra tanto do 

país como o do exterior. Acompanhando essas modificações, os projetos de urbanização 

acabaram redesenhando a cidade do Rio de Janeiro com “abertura de novas ruas, calçamento das 

já existentes, obras de saneamento, o centro começou a ser dotado de uma infraestrutura – 

quando extensivamente, trens e bondes se encarregaram de ‘esticar' a cidade em todas as 

direções” (PECHMAN, 1985, p.3). 

Rodolpho Benini, italiano estudioso das estatísticas, foi mencionado no texto sobre o censo 

de 1906 e teve seu pensamento reproduzido: 

É sabido, que os bairros periféricos attrahem maior numero de imigrantes 

e são ao mesmo tempo os que mais crescem pelo excesso natural dos 

nascimentos sobre os óbitos, ao passo que os bairros centraes não raro 

sofrem um emigração superior á immigração, graças ao aumento 

contínuo dos alugueis, que afasta as próprias famílias ricas, mas não 

riquíssimas, e reserva para uma classe cada vez mais restricta de 

privilegiados o luxo de habitar palácios, cujo terreno por si só vale mais 

de dez mil liras por metro quadrado( Recenseamento do Distrito Federal 

de 1906, p.25). 

 

A chegada de imigrantes ao Rio de Janeiro reflete a política de imigração iniciada no 

governo de D. Pedro II e reforçada nos anos finais da década de 80 dos oitocentos, como se 

observa no quadro a seguir:  

Quadro 12: Imigração entre 1870 e 1889  

1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 

4.556 6.275 17.745 13.932 19,949 11.001 30.567 29.020 22.423 22.189 

1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 

29.279 11.054 27.197 28.670 28.087 30.135 25.741 54.990 131.745 65.161 
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Os números da imigração foram bastante expressivos nos anos de 1876, 1877, 1880, 1887, 

1888 e 1889. Esse número elevado das ondas de imigração correspondeu, muito deles, aos 

momentos de crise na Europa.  

Hobsbawn (2014) apontou aquele momento como um período de grande depressão, 

período ruim para os agricultores de qualquer país envolvido com o mercado mundial. As 

reações dos agricultores variaram em grau, de acordo com a riqueza e a estrutura política do seu 

país. Muitos se manifestaram em períodos eleitorais ou promoveram rebeliões ou encontraram na 

emigração a solução para os seus problemas. Assim, observa-se que na década de 80 do século 

XIX, ocorreram as taxas mais elevadas de emigração, vindas da Itália, Espanha e Aústria-

Hungria, Rússia e Balcãs. A saída dos emigrantes europeus para o Brasil arrefecia a pressão 

social que se instalara com a crise econômica (HOBSBAWN, 2014, p.62-63). 

Os estudos sobre imigração apontam uma relação estreita entre as crises econômicas dos 

países de origem dos imigrantes que vieram para a América e a política de imigração. No caso 

dos imigrantes portugueses, são apontados diferentes fatores para a sua vinda para o Brasil, o que 

impactou o cotidiano da cidade, principalmente nas duas primeiras décadas do século XX. Entre 

esses fatores estavam as mudanças conjunturais em Portugal, naquele momento. Alguns 

imigrantes fugiam da miséria na Europa, principalmente aqueles que eram oriundos do Minho, 

do Douro e Trás-os-montes. Lobo (2001) apud Oliveira (2009) narrou que Portugal, por volta de 

1850, se inseria no sistema capitalista, introduzindo no campo as relações econômicas 

pertinentes a esse sistema, facilitando a instalação de grandes companhias para exploração da 

agricultura comercial, “introdução de uma extensa mecanização na produção” e com o Estado 

Português criando as condições necessárias para essas modificações, o que prejudicou 

diretamente aos pequenos proprietários rurais. 

Oliveira (2001) apresentou a opinião divergente da historiadora portuguesa Miriam 

Halpern Pereira sobre as razões que acentuaram a imigração: “foi esta distorção do 

desenvolvimento de um capitalismo dependente que promoveu o crescente aumento da 

emigração em Portugal”.  

Lobo (2001) defendeu que “o estopim para a debandada foi a grande crise vinícola 

portuguesa de 1886-1888, que se concentrou ao norte daquele país”. Segundo Lobo (2001), 

deixar as terras de Portugal tinha um novo e dramático significado. A partir de então seria uma 

fuga à proletarização no país de origem, forçada pela crescente fragmentação e o 

desaparecimento da pequena propriedade situada ao norte de Portugal (OLIVEIRA, 2001, p.151, 

Revista agcrj_3imigração no RJ). 
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Não identifico oposição de argumentos apresentados pelas duas historiadoras sobre a 

imigração portuguesa para o Brasil, mas, apenas, a reorganização do meio rural português no 

momento da implantação do sistema capitalista.  

Espanhóis e italianos também vieram como imigrantes partindo, respectivamente, da 

Galícia e das províncias meridionais de Cozenza, Salerno e Potenza. De maneira geral, a origem 

deles era pobre e não possuíam qualificação profissional, apesar dos discursos em defesa da 

imigração, na época imperial, divulgarem a mão de obra estrangeira como superior ou das 

associações organizadas para esses fins, garantirem a imigração de trabalhadores com perfis bem 

qualificados, conforme o documento de número 1 em anexo: A Immigração – Órgão da 

Sociedade Central da Imigração – boletins de números 1, 2, 3 e 4 de 1883/1884. 

A chegada dos imigrantes pode ser acompanhada pelo levantamento censitário de 1890 e 

1906, realizado apenas pela Administração do Município do Rio de Janeiro. Para a realização do 

primeiro, a base escolhida foi o distrito policial, cujo decreto de n.119 A, de janeiro de 1890 

determinara que, a partir do momento em que o Estado tornara-se laico, as paróquias não seriam 

usadas como fonte de referência para a contagem da população. Ainda assim, o decreto não teve 

efeito e nesse momento o registro foi processado conforme a tradição.  

Na transição e adaptação às leis republicanas foi necessário enfrentar alguns obstáculos 

para a conclusão da tarefa censitária. Entre vários problemas, registrou-se o atraso no envio dos 

mapas para algumas regiões do país. No caso do Rio Grande do Sul, o Diretor da Diretoria Geral 

de Estatística comentou o ocorrido no estado, não muito diferente da situação de outros: 

Era intuivo que, não obstante toda a atividade empregada e a bôa vontade que 

em geral se manifestou nos Estados, a certos districtos mais afastados não 

chegariam em tempo os impressos destinados ao recenseamento.[...]N’este 

Estado foi este serviço confiado á Directoria de Estatística, que não pôde, como 

lhe cumpria, desempenhar satisfactoriamente sua missão, cooperando 

muitíssimo para esse facto a morosidade havida na remessa dos boletins, que só 

foram recebidos em fins de Novembro e princípios de Dezembro, e a grande 

dificuldade com que a mesma directoria luctou para organizar as comissões 

censitárias (Synopse do Recenseamento,31 de dezembro de 1890, publicado 

em 1898). 

 

O Rio Grande do Sul recebeu os boletins com muito atraso, mas apesar disso, foi um dos 

poucos estados, cujas paróquias apresentaram seus registros completos num total de 357 mapas 

preenchidos à mão. O diretor da Repartição Geral de Estatística, Francisco Mendes da Rocha, 

elogiou o esforço e a dedicação na apuração daquele estado. 

No Brasil, os dados encontrados no 1º Boletim de 1888 sobre imigração na Revista da 

Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro indicavam a chegada de 31.310 imigrantes, na sua 

maioria europeia. Os arquivos de chegada revelaram que foram 17.115 italianos, 10.205 
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portugueses, 1.766 espanhóis, 717 alemães, 274 austríacos, 241 franceses, 212 belgas, 72 

ingleses, 31 americanos, 23 russos, 16 suíços, 2 suecos e 636 outras origens. Além da 

nacionalidade, sabe-se que 25.425 eram do gênero masculino e 5.860 eram do gênero feminino. 

Quanto à idade, eram 25.523 maiores de 12 anos e 4.787 crianças. Eram solteiros 10.736, 

casados 3.959, 226 viúvos e um número elevado que se encontrava em situação desconhecida, 

que neste caso somavam 16.389 imigrantes.  

Ao final desse ano, a entrada de imigrantes pelo porto do Rio de Janeiro alcançou o 

número de 56.915. Nesse boletim, foram feitos elogios à política do governo de incentivo à 

imigração e colocadas como relevantes às transformações na sociedade e na economia. Essas 

incluíam a ampliação das garantias de cidadania para nacionais e estrangeiros; promoção da 

indústria nacional, acompanhada de meios rápidos de transporte e a ação administrativa, dando 

segurança e solidez para esse desenvolvimento. Somente a seca e o intenso calor conseguiram 

diminuir
22

 o número de imigrantes aportados no Rio de Janeiro durante os cinco primeiros meses 

daquele ano. Esse período de decréscimo da imigração precisava ser revertido nos próximos 

meses, pois se previa uma imigração anual de duzentas mil pessoas. Para isso foram celebrados 

contratos
23

 para a introdução de imigrantes europeus. 

Em 1890 entraram pelo porto do Rio de Janeiro 85.172 imigrantes
24

 e no ano seguinte 

foram 191.151. A diversidade de nacionalidades aqui aportadas pode ser verificada nos censos 

oficiais. O boletim publicado pela Sociedade de Geografia, em 1919, baseada nos quadros 

divulgados pela Inspetoria Geral de Terras e Colonização nos dão os números do processo 

imigratório do Brasil entre 1888 e 31 de dezembro de 1889 e que correspondem a uma entrada 

em 1888 de 712.718 e 65.161 em 1889. 

Os italianos, em 1888, vieram em número de 257.138 e em 1889 foram 34.920; os 

portugueses chegaram, em 1888, num total de 252.230, quase cinco mil a menos do que os 

                                                 
22

 Nos cinco primeiros meses chegaram um total de 29.826 imigrantes. Em janeiro chegaram 11.763; fevereiro 

foram 7.452; março foram registrados 5.465; abril 2965 e maio, apenas 2.111. 
23

 Ao final seriam trazidos 775.000 imigrantes em cinco anos, o que daria uma média anual de 155.000 imigrantes. 

As companhias responsáveis pelos contratos com imigrantes eram I – Visconde de Figueiredo, Joaquim Caetano 

Pinto Junior e Francisco Topin e responsáveis por trazer 250.000 imigrantes europeus, no prazo de cinco anos, a 

partir de abril, com cláusula de não ultrapassar dois terços da totalidade dos imigrantes italianos; II – Angelo Fiorita, 

Fonseca & Cunha e José Antônio dos Santos, em condições idênticas para introdução de 250.000 imigrantes;III – 

William C. Tait. & C., agentes da Royal Mail Company com a responsabilidade de introduzir 20.000 imigrantes 

portugueses e de ilhas adjacentes, espanhóis e franceses da parte sul do país; IV – Camillo Cresta & C., traria 30.000 

imigrantes europeus;V – Frisoni & Cademartori com a missão de trazer 25.000 europeus;VI – O vice-almirante 

Barão de Jaceguay deveria trazer 100.000 imigrantes europeus, no prazo de cinco anos;VII – Manoel de Amorim 

Leão traria também no mesmo prazo de cinco anos, contados a partir de abril, mais 100.000 imigrantes. 
24

 Desses eram oriundos do Alemanha 4317; da Aústria-Hungria 2.883, da América do Norte vieram 35; da Bélgica 

chegaram 378; da França foram 1309; da Espanha 18.668; da Holanda foram apenas 20; da Inglaterra-Escócia 

chegaram 1933; da Itália o número expressivo de 116.557; de Portugal e colônias 30.071; da Suíça foram 198; da 

Suécia 1847 e de outras origens 1.274. Desse grupo, 14,71% seguiram.   
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italianos e, no ano seguinte, chegaram apenas 15.240. Os alemães imigraram em número de 

49.352 em 1888, e 1.903 no ano seguinte; os espanhóis eram 20.526 no ano da Abolição e em 

número de 8.662. Os austríacos vieram em número de 6.822 e no ano seguinte, apenas 470. Em 

1888, os franceses que aportaram no Rio de Janeiro eram 3.078 e em 1889, mais 584. Os belgas 

vieram em número menor, aportando, em 1888, 1.459 e um ano depois chegaram somente 387. 

Imigraram sem nacionalidade conhecida 122.113 em 1888 e depois 2.995. 

Os imigrantes que entraram pelo porto do Rio de Janeiro tiveram destinos diversos. 

Aproximadamente 22,6% seguiram para São Paulo; 19,8 % para o Rio de Janeiro
25

; 15,3% para 

o Rio Grande do Sul; 9,9% para Minas Gerais; 3,9% para o Município Neutro; 2,5% para o 

Espírito Santo; 2,3% dirigiram-se para Santa Catarina; 1,9% para o Paraná; 0,14% para o Pará; 

0,09% para a Bahia; 0,08% para Pernambuco e 0,05% para o Amazonas. Não houve o registro 

preciso do destino de 36 imigrantes e 9.566 tiveram destino ignorado. 

Devido à complexidade da história da formação dos subúrbios do Rio de Janeiro, foi 

necessário eleger apenas dois distritos para a pesquisa: o Engenho Novo e Inhaúma. Do 

governo
26

 de Marechal Hermes apenas conhecem-se os registros da população nos anos de 1910 

a 1912. Esses são os números correspondentes a esses distritos: 

 

Tabela 5: População entre 1910 e 1912 

Distrito / Ano 1910 1911 1912 

Engenho Novo 67.225 70.942 74.883 

Inhaúma 71.994 76.208 80.462 
Fonte: IBGE. Estatísticas do séc.XX. 1908 -12. Diretoria Geral de Estatística: população 1908 – 12v1 – 

080 a 081. 

 

A população desses distritos foi bem definida nos quatros anos que antecederam o governo 

do presidente Hermes da Fonseca. O Conselho Municipal decretou e o Prefeito Pereira Passos 

sancionou o pedido de liberação de crédito para que fosse possível recensear o Distrito Federal 

em 1906 e foi prevista multa para aqueles que omitissem qualquer informação ou que 

prejudicassem o trabalho dos censores. O recenseamento de 1906 feito somente no Distrito 

                                                 
25

 Província, interior, destino diferente que não a capital federal. 
26

 O censo de 1910 não teve início efetivo, ocorrendo em 1920 o levantamento populacional conforme as regras da 

Diretoria Geral de Estatística. Em 1907, Bulhões Carvalho assumiu a direção da D.G.E e investiu na organização de 

diferentes registros administrativos de forma cooperativa. Buscando alcançar seu objetivo, criou o Conselho 

Superior de Estatística (CSE) que promoveu acordos bilaterais e desenvolveu a cooperação nos três níveis das 

esferas públicas (municipal, estadual e federal). O diretor realizou a reforma do registro civil e implantou a 

obrigatoriedade de cartórios fornecerem os registros de nascimento, casamento e óbito para fins do trabalho 

estatístico, obrigando a população a fazê-lo sob  pena de multa. A resistência ao registro veio por parte dos padres, 

que desaconselhavam aos paroquianos a realizar o casamento civil. Em 1909, Bulhões precisou se ausentar  da 

D.G.E. e ao retornar só pode organizar o censo que foi ocorrer em 1920 (Senra, Nelso de Castro. Bol. Mus. Para. 

Emílio Goeldi. Cienc. Hum., Belém, v. 4, n. 3, p. 387-399, set.- dez. 2009). Investiu na organização de diferentes 

registros administrativos de forma cooperativa.  
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Federal tornou-se base para traçar o perfil dessa população, pois o levantamento mais rígido, 

somente em 1920. Em 1910, não houve recenseamento. 

 

Gráfico 2: A População de Moradores Brasileiros do Engenho Novo e Inhaúma entre 15 e 65 

anos 

 

 

O gráfico 3 apresenta os moradores entre 15 e 65 anos por ser parte da população ativa do 

Distrito Federal. Apesar de não ser possível identificar no grupo de 5 a 15 anos quantos eram 

brasileiros ou estrangeiros, o número de crianças ou menores de 15 é bastante expressivo. Esse 

grupo de pessoas compunha a mão-de-obra utilizada nas fábricas nos anos de 1912 e 1914, alvo 

das críticas que eram publicadas no “Movimento Operário” nesse mesmo período. 

Gráfico 3: Menores entre 5 e 15 anos no Engenho Novo e Inhaúma – força de trabalho 
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Em relação à população dos distritos, observa-se que Inhaúma era mais populosa do que a 

do Engenho Novo. O Recenseamento do Distrito Federal de 1906, do qual foram destacados 

alguns dados, registrou a presença de estrangeiros nos referidos distritos, conforme os quadros 

abaixo: 

 

 Quadro 13: Presença de portugueses e italianos  

 

Distritos Portugueses Italianos 

Total H M Total H M 

Engenho Novo 3074 2483 591 332 236 96 

Inhaúma 7267 5473 1794 606 414 192 

 

Quadro 14: Presença de espanhóis e alemães 

 

Distritos Espanhóis Alemães 

Total H M Total H M 

Engenho Novo 391 295 96 37 17 20 

Inhaúma 654 444 210 61 34 27 

 

Quadro 15: Ingleses e Franceses 

 

Distritos Ingleses Franceses 

Total H M Total H M 

Engenho Novo 29 19 10 41 19 22 

Inhaúma 37 28 9 80 46 34 

 

Quadro 16: Outros europeus e anglo-americanos 

Distritos Outros europeus Anglo-americanos 

Total H M Total H M 

Engenho Novo 53 37 16 5 5 - 

Inhaúma 50 38 12 12 9 3 

 

Quadro 17: Imigrantes hispano-americanos e africanos 

Distritos Hispano-americanos Africanos 

Total H M Total H M 

Engenho Novo 35 14 21 11 7 4 

Inhaúma 50 23 27 17 9 8 

 

Quadro 18: Turco/árabes e Outros asiáticos 

 

Distritos Turco-árabes Outros Asiáticos 

Total H M Total H M 

Engenho Novo 28 17 11 - - - 

Inhaúma 174 109 65 6 4 2 
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No distrito de Inhaúma, além dos estrangeiros identificados no quadro acima, moravam 

três homens e duas mulheres de origem asiática. Nota-se a presença de turco-árabes em número 

muito maior do que o registrado no Engenho Novo. Foram extraídos do recenseamento de 1906 

os dados sobre os moradores nacionais e estrangeiros entre 15 e 65 anos, possível população 

ativa, embora fosse comum o emprego de crianças e trabalhadores menores de 18 anos nas 

fábricas e em outros serviços. Ainda comparando os números de imigrantes moradores nos dois 

distritos, aponta-se uma quantia maior no de Inhaúma. 

Os dados do levantamento dos imigrantes nos distritos de Engenho Novo e Inhaúma, ao 

serem cruzados com os de grau de instrução e o das profissões, facilitam a identificação da 

população trabalhadora e moradora desses lugares e podem ter influenciado os trabalhadores e 

moradores na busca por seus direitos, levando-os a enviar cartas ou irem pessoalmente às 

redações para apresentar as queixas da população. A tabela 6 identifica o grau de instrução da 

população dos distritos do Engenho Novo e Inhaúma 

 

Tabela 6: Sabiam ler e escrever 

 

Nacionalidade Porcentagem % 

E. Novo Inhaúma 

Brasileiros  59,16 48,81 

Portugueses  59,82 48,62 

Italianos  43,08 54,19 

Espanhóis  55,10 63,43 

Alemães  84,44 77,63 

Ingleses  83,72 80 

Franceses  83,87 92,77 

Outros europeus 66,10 60,93 

Anglo-americanos 100 71,42 

Hispano-americanos 73,46 56,06 

Turco-árabes 48,64 27,80 

Africanos  8,57% 8,92 

Fonte: Censo Municipal de 1906, p.324-325 

 

No recenseamento de 1906 realizado no Distrito Federal as informações sobre as 

profissões e a ocupação pelos diversos setores da economia reconstituem também a importância 

e a identidade desses moradores/trabalhadores que serão agentes de sua própria história, 

principalmente, entre 1910 e 1914. 

Os quadros de número 19 a 25 detalham a ocupação e os setores onde atuavam os 

trabalhadores nacionais e estrangeiros dos distritos de Engenho Novo e Inhaúma. 
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Quadro 19: Profissões em 1906 relacionadas à agricultura, criação, caça e pesca, pedreiras  

Profissões  Engenho Novo Inhaúma 

Atividades primárias Nacionais Estrangeiros Nacionais Estrangeiros 

H M H M H M H M 

Agricultor  99 - 204 - 486 2 290 - 

Criador 13 - 42 - 5 - 7 - 

Caça e pesca - - - - 43 - 24 - 

Pedreiras 2 - 5 - - - - - 

 

Quadro 20: Profissões relacionadas à produção industrial 

Profissões Engenho Novo Inhaúma 

Indústria Nacionais Estrangeiros Nacionais Estrangeiros 

H M H M H M H M 

Têxteis - - - - 160 100 78 32 

(de couro, peles e ossos) - - 2 - - - - - 

de madeira) 18 - - - 148 - 25 - 

Metalurgia) 131 - 60 - 841 - 236 - 

Cerâmica - - - - 16 - 59 - 

(Alimentação) 33 - 26 - 137 23 140 3 

(Vestuário) 124 297 165 59 692 820 488 123 

(Mobiliário) 9 - 4 - 67 - 5 - 

Edificação 472 - 306 - 2221 1 1224 - 

(Alimentação) 33 - 26 - 137 23 140 3 

(Mobiliário) 9 - 4 - 67 - 5 - 

Edificação 472 - 306 - 2221 1 1224 - 

(Aparelho de transporte) 12 - 8 - 41 - 3 - 

Produção e transmissão de 

forças físicas 

153 - 40 - 342 - 89 - 

Indústrias relativas às 

ciências, letras, artes e de 

luxo 

152 - 22 - 359 2 50 - 

Indústrias não classificadas 423 23 229 4 1471 62 1164 17 

Transporte marítimo 31 - 8 - 124 - 33 - 

Transporte terrestre 175 - 105 - 277 - 149 - 

 

Quadro 21: Profissões relacionadas a serviços e comércio 

 

Profissões Engenho Novo Inhaúma 

Atividades diversas Nacionais Estrangeiros Nacionais Estrangeiros 

H M H M H M H M 
Correios, Telégrafos e Telefones 94 3 8 1 180 3 29 1 

Bancos e outros - - - - - - 1 - 
Corretagem, comissões e 

consignações 
14 - 8 - 23 - 1 - 

Comércio propriamente dito 1163 9 1031 8 1756 21 1056 18 
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Quadro 22: Profissões relacionadas à segurança 

 

Quadro 23: Profissões na administração das três esferas de governo 

 

Quadro 24: Profissionais Liberais 

 

 

Dos quadros anteriores, destacam-se os dados que se relacionam com algumas das queixas 

dos moradores/trabalhadores do Engenho Novo e Inhaúma. Entre os mais significativos está a 

concentração de indústrias têxteis em Inhaúma. Nelas eram empregados mais homens nacionais 

do que estrangeiros, o mesmo acontecendo com as mulheres. 

As informações sobre o número de trabalhadores da região e o gênero nesses dois distritos 

contribuem para o conhecimento do perfil da classe trabalhadora no momento da sua 

organização em sindicatos e associações apresentados nas colunas “Vida Operária”, 

Profissões Engenho Novo Inhaúma 

Força e 

Segurança 

Nacionais Estrangeiros Nacionais Estrangeiros 

H M H M H M H M 

Exército 300 - 1  193 - - - 

Armada 1 - -  11 - - - 

Polícia 1 - -  146 - 10 - 

Bombeiros 7 - 4  17 - - - 

Profissões Engenho Novo Inhaúma 

Administrativo 

Funcionalismo 

Nacionais Estrangeiros Nacionais Estrangeiros 

H M H M H M H M 

Municipal 96 2 79 1 41 - 3 - 

Federal 664 1 11 - 1081 2 9 - 

Estadual 3 1 1 - 10 - 2 - 

Anexos 2  2- - 3 - 1 - 

Profissões Engenho Novo Inhaúma 

Liberais e outras Nacionais Estrangeiros Nacionais Estrangeiros 

H M H M H M H M 

Religiosas  2 6 5 7 4 - - - 

Judiciárias 78 - 3 - 83 - 30 - 

Sanitárias 175 5 10 - 79 11 1 2 

Magistério 48 150 8 4 43 70 7 5 
Ciências, letras e artes 117 4 22 - 65 1 7 - 

Vivem de sua renda - - - - 57 43 61 17 

Serviço doméstico 764 3917 158 450 1548 6038 312 811 

Jornaleiros  339 - 387 - 2882 109 326 14 

Não especificadas 392 14 129 3 731 12 76 5 
Classes improdutivas 1353 417 9 - 1551 328 16 2 

Profissões desconhecidas 739 1410 160  396 1189 2561 125 102 
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“Reclamações” e “Movimento Operário” do Correio da Manhã, a “Columna Operária” e “Nos 

Subúrbios” no A Epoca. A escolha desses distritos se justifica pelo fato de se localizarem nessa 

região as principais sedes dos jornais suburbanos que publicavam as queixas de seus moradores 

entre 1910 e 1914. 

Os problemas dos habitantes do subúrbio, tratados pelos jornais, refletiram a sua 

insatisfação com a vida cotidiana e transformaram esses veículos de comunicação num portal de 

mobilização das classes operárias por meio das convocações para reuniões e assembleias, onde 

decidiriam os rumos de suas organizações e desenvolveriam as suas práticas políticas. Contudo, 

esse pensamento sobre a população dos subúrbios cariocas se colocou diametralmente oposta ao 

de Maurício de Abreu.  

Abreu (2014) concebeu a divisão social do trabalho, “a separação dos usos e classes sociais 

da cidade e o afastamento da força de trabalho para os subúrbios longínquos, carentes e isolados 

uns dos outros” como fator restritivo à ação política em busca da melhoria do transporte, 

saneamento, escola, habitação, segurança e outros processos de convivência. De acordo com o 

geógrafo, a partir da reforma urbana, a capacidade de mobilização popular teria sido reduzida e 

como consequência: o “potencial de conflito urbano” também (ABREU, 2014, p.416-417). 

Distanciando-me dessa perspectiva apresentada por Abreu, percebo que a capacidade de 

lutar da população suburbana, entre os anos de 1910 e 1914, não esmoreceu. Pelo contrário, a 

experiência cotidiana mobilizou-a, transformando a imprensa em aliada para a sua luta. A essa 

perspectiva podemos acrescentar como significativo o aparecimento de um movimento sindical 

em 1907, que contribuiu fortemente com o processo de conscientização da população moradora 

dos subúrbios. 

As estatísticas registradas entre 1821 e 1890 serviram para mapear os limites das fronteiras 

entre o urbano e o suburbano, entre o suburbano e o rural, mas a leitura dessa transformação não 

foi suficiente para explicar o contexto histórico no qual se teceram as estruturas para a formação 

das identidades das espacialidades na cidade do Rio. Outros discursos ampliaram a riqueza 

desses espaços. Entre eles pode-se citar a dos legisladores da República. 

 

1.4.3 O discurso da legislação 

 

De acordo com Leonardo Santos (2011), nos anos iniciais da República, a divisão da 

cidade em áreas urbana e suburbana trazia, com a lei 1034a de 1 de setembro de 1892, uma nova 

nomenclatura. No Título I, Capítulo I, Da organização Policial, artigo 3º encontra-se a 

especificação do número de delegados para cada circunscrição na capital federal, explicitando a 
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quantidade das circunscrições urbanas que, na época, perfaziam um total de vinte e o das 

suburbanas, oito. 

A divisão administrativa da cidade em zonas ocorre no final do século XIX e as suas 

origens são discutidas no trabalho da geógrafa Elizabeth Dezouzart Cardoso, que apresentou 

pistas sobre os critérios de zoneamento da cidade. Cardoso (2010) investigou a invenção do 

topônimo zona sul e os possíveis desdobramentos na composição dos conceitos e definições 

histórico-geográficas do subúrbio.  

Calcada nas representações de diferentes ordens construídas pela população ao longo da 

história da cidade, a geógrafa percebeu que a invenção do topônimo zona sul foi gerada a partir 

das representações feitas pela população, que levaram em conta a beleza do local, o status social 

de quem as habitava, da moda, da comparação entre os que moravam nessa região com os de 

lugares mais distantes. Outros critérios foram considerados, como a distinção de seus moradores, 

a elegância, os diferentes costumes dos que habitavam essa ou aquela área da cidade, a agitação 

ou a tranquilidade do lugar e os contrastes evidentes de comportamento entre os moradores da 

zona sul e os moradores do subúrbio ou das zonas rurais. 

Essa dicotomia na formação dos espaços urbanos foi acelerada a partir do momento em 

que foram instalados os trilhos de bonde e dos trens (ABREU, 1987). Esse processo de 

ramificação da cidade na primeira fase de expansão da malha urbana se deu entre 1870 e 1902, 

que corresponderia à entrada maciça do capital estrangeiro no sistema de transporte coletivo, 

influenciando a forma pela qual o espaço se estruturou. 

A justificativa para delimitar as áreas urbanas e suburbanas transcende a definição 

geográfica, pois elas foram acompanhadas de determinações do uso do solo, pela especulação 

imobiliária, pelo interesse das empresas de carris urbanos, pelas construtoras e pelo Estado 

brasileiro, grande parceiro das companhias. 

As origens do zoneamento da cidade, segundo Villaça (1999), ocorreram no início do 

século XIX, no Brasil, e o mesmo procedimento de divisão foi realizado nas cidades da 

Alemanha e dos Estados Unidos, tempos depois e por razões bem diferentes. Nos Estados 

Unidos este zoneamento nasceu da necessidade de controlar a profusão de aberturas de 

tinturarias chinesas na Califórnia, primeiro, na cidade de Modesto e depois, em São Francisco, 

por volta da década de oitenta do século XIX. A cidade de Los Angeles já desenvolvia a divisão 

da cidade por zonas desde 1909. Nova York importou o modelo alemão de regionalização de 

solo e especificação da altura dos edifícios e, em 1916, foi aprovada a lei que tratava dessa 

divisão administrativa (STUART 2002, p.69 apud CARDOSO, 2010, p.39). 
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No Brasil, no ano de 1914, ainda no governo de Hermes da Fonseca, o decreto de número 

1594 de 15 de abril, na gestão do prefeito General Bento Manuel Ribeiro Carneiro Monteiro, 

identificou as três zonas do Distrito Federal: a urbana, suburbana e rural.  

No artigo 3º, parágrafo único, o decreto determinava que a zona urbana fosse composta dos 

seguintes distritos: Candelária, São José, Glória, Lagoa, incluindo Copacabana, Sant’Anna, 

Gamboa, Santa Rita, Sacramento, Santo Antônio, Santa Tereza, Espírito Santo, São Cristóvão, 

Engenho Velho, Andaraí, Tijuca (até a raiz da serra), Gávea (até a Marquês de São Vicente), 

Engenho Novo e Meyer. A suburbana abrangeria os distritos de Inhaúma, Gávea (da Rua 

Marquês de São Vicente inclusive), até o alto da Boa Vista da Gávea, Tijuca (da Raiz da Serra 

até as Furnas) e a rural seria composta pelos distritos de Alto da Boa Vista da Gávea, até a Barra 

da Gávea, Gávea Pequena, Vargem da Tijuca, Jacarepaguá, Irajá, Santa Cruz, Campo Grande, 

Guaratiba e Ilhas (Rio de Janeiro, 1914 apud BORGES, 2007, p.71) 

O decreto de número 1185 de 05 de janeiro de 1918 da gestão do prefeito Amaro 

Cavalcanti subdividiu a zona urbana da cidade em três zonas: 1, 2 e 3. A prefeitura alterou o 

valor do imposto do uso do solo para fins urbanos, sendo que entre a zona um que englobava a 

zona sul era tributada em 2%, a zona dois em 0,5%, a três em 0,3%. A zona suburbana taxada em 

0,2% e a rural em 0,1%. Esses dados foram apresentados por Peixoto (2008, p.73) no artigo 

sobre ordenamento territorial e a zona oeste do Município do Rio de Janeiro. 

A análise dos efeitos do decreto de 1185/1918, segundo o historiador, nos leva a 

compreender que houve um crescimento demográfico maior nas zonas suburbanas, mantendo 

uma relação mais próxima com a urbana, o que refletia a ação de integrar-se à dinâmica 

capitalista da cidade. Suas considerações sobre os subúrbios explicaram, em parte, a lacuna entre 

as necessidades dos moradores dessa região e o poder público a não intervir de forma eficaz na 

implementação de serviços e de infraestrutura urbana nessas regiões periféricas. Peixoto 

descreveu os efeitos da lei 1185 para a cidade: 

A inserção da região dos subúrbios em um mercado capitalista de terras 

ocasionou a sua incorporação em uma nova dinâmica que se instaurou na 

cidade do Rio de Janeiro, oferecendo um local e novas opções de 

investimentos para típicos setores urbanos, como é o caso do capital 

imobiliário e das empresas de infraestrutura urbana (Peixoto, 2008,p.73). 

 

Os dados demográficos indicaram que a zona suburbana cresceu em média 78% e a zona 

urbana apenas 22%. E esse crescimento foi a materialização da forma capitalista de produção do 

espaço, onde foi criado um mercado urbano de terras o que permitiu, mais tarde, a separação 

entre capital e propriedade fundiária (PECHMAN e RIBEIRO, 1985 apud PEIXOTO, 2008, 

p.74).  
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Resumindo o pensamento desses autores, compreende-se que o capital imobiliário adquiriu 

força pelo investimento do capital estrangeiro na produção de moradias de aluguel e pela compra 

e venda de lotes de terra, cuja função anterior era de produção agrícola. A instalação desse 

capital precisou superar, inicialmente, as barreiras topográficas da cidade - as montanhas e 

pântanos. A dificuldade dessa expansão pelos acidentes geográficos criou um processo de 

valorização dos terrenos aproveitáveis, fazendo com que no núcleo urbano, as propriedades 

fundiárias fossem muito estreitas (PEIXOTO, 2008, p.75). 

O avanço do capital imobiliário sobre as terras suburbanas alcançou, em 1910, um índice 

altíssimo, com a criação de companhias imobiliárias. Mas esse fenômeno contou com a parceria 

das companhias de transporte público, tanto a dos carris como o ferroviário. Elas foram 

responsáveis pelo loteamento de terras agrícolas e chácaras em pontos mais distantes do centro 

urbano (PECHMAN, 1985, p.20).  

Essa parceria teve apoio do Estado, uma vez que as ações do capital imobiliário, das 

empresas de loteamento e construção civil na implantação de infraestrutura, interessavam ao 

poder público, isentando-o do ônus e da responsabilidade, mas garantindo benefícios ao grupo 

político que controlava as freguesias rurais. O Estado, representando o interesse dessa minoria, 

criou as condições necessárias para o investimento nas terras suburbanas e, desde 1890, permitiu 

a formação de bairros burgueses e proletários, dotando de recursos apenas os primeiros, 

colaborando assim com aceleração do processo de estratificação espacial.  

Dessa forma, no alvorecer do século XX, a formação das zonas residenciais e comerciais 

que marcaram a paisagem urbana carioca não seguiu nenhuma orientação técnica, ocorrendo de 

forma espontânea dentro do contexto sócio-político-espacial do período (VILLAÇA, 1999, p.72 

apud BORGES, 2007). É o que se depreende da explicação sobre o zoneamento no artigo de 

Villaça As Ilusões do Plano Diretor: 

O zoneamento tem sido eminentemente empírico e surgiu no final do 

século XIX, tanto no Rio como em São Paulo, desvinculado de qualquer 

teoria e destinado a atender a necessidades claras e objetivas da classe 

dominante no tocante às partes de nossas cidades que eram de seu 

interesse, a saber: o centro principal e seus bairros residenciais 

(VILLAÇA, 1999). 

 

O prefeito Amaro Cavalcanti, pelo decreto 1185 de 1918, estabeleceu que os bairros da 

zona sul compusessem a zona urbana e deixava subtendido que os outros, distantes daquela 

região, formariam a região suburbana. Criava-se uma distinção para aquele espaço ao sul da 

cidade, onde se seguisse a regra estabelecida para os outros bairros em situação semelhante seria 

classificado como suburbano certamente.  
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O status de urbanicidade para a zona sul pode ser relacionado ao termo “tradição 

inventada” construído por Eric Hobsbawm. O historiador afirmou que “o termo é utilizado num 

sentido amplo, mas nunca indefinido”. “O termo abrange as “tradições” realmente inventadas, 

construídas e formalmente institucionalizadas, quanto as que surgiram de maneira mais difícil de 

localizar num período limitado e determinado de tempo – às vezes coisa de poucos anos apenas – 

e se estabeleceram com enorme rapidez” (HOBSBAWN, 2008, p.9). 

Segundo Hobsbawn (2008) tradição inventada consiste em: 

 

[...] um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou 

abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam 

inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, 

o que implica, automaticamente; uma continuidade em relação ao 

passado. Aliás, sempre que possível, tenta estabelecer continuidade com 

um passado histórico apropriado (HOBSBAWN, 2008, p.9). 

 

Dessa forma, vemos que as ações do governo federal legitimaram a valorizaram aquele 

espaço da cidade, agregando valores de distinção social a partir do Decreto de número 1195, de 5 

de janeiro de 1918. 

A contradição do enquadramento da zona sul em região urbana foi apontada por Borges 

(2007) ao reproduzir integralmente esse decreto que decide: 

Considerando que a divisão territorial do Districto Federal em três zonas 

distintas e determinadas, uma urbana, outra suburbana e outra rural, é de 

utilidade intuitiva para os fins geraes e especiaes da Administração 

Municipal; 

Considerando, porém, que não obstante serem freqüentes as referencias 

feitas a essa divisão, na linguagem comum e nos documentos officiaes, 

não existe até agora acto algum estabelecendo-a de maneira geral, 

racional e conveniente; 

Considerando ainda que, à importância irregular da parte mais central, 

mais antiga, mais importante da cidade, ora plana ou de sua declive para 

o mar, ora montanhosa e extremamente elevada em certos pontos da 

região a considerar como zona urbana: convém, por isso subdividil-a em 

três subzonas sucessivas, do litoral a parte mais elevada, conforme a 

importância de cada uma em relação à posição que ocupa na referida 

zona urbana (Rio de Janeiro, 1918, p.26-28). 

 

Indicando a ambiguidade na constituição da lei, observa-se que bairros como Méier e 

adjacências foram naturalmente reconhecidos como suburbanos e de igual forma considerados 

pertencentes a essa região os lugares descampados do litoral da Baía de Guanabara, justamente 

àqueles de brejos, manguezais e suas ilhas. Alguns bairros do subúrbio receberam uma 

subclassificação como o de subúrbio industrial e ferroviário, como o caso de Bangu. 
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Jacarepaguá, as partes montanhosas da Gávea e da Tijuca também eram consideradas subúrbios 

(FERNANDES, 1995 p.37-38 apud CARDOSO, 2010, p.40). 

O decreto de nº1185/1918, em seu artigo 4º, determinou que a zona rural constituísse o 

restante do território do Distrito Federal não compreendido nos perímetros estabelecidos para as 

zonas urbanas e suburbanas (Rio de Janeiro, 1918 apud BORGES, 2007, p.71). 

Cardoso (2010) analisou a classificação realizada pela lei de zoneamento desse decreto no 

Distrito Federal como delimitação contraditória quanto ao próprio significado de subúrbio. Os 

bairros de Copacabana, Ipanema e Leblon, por exemplo, no vigor dessa lei eram pouco povoados 

e foram classificados como pertencentes à zona urbana.  

A geógrafa identificou as reais intenções do governo e do empresariado da época sobre a 

região praieira revelando, no projeto de urbanização, a perspectiva e o tratamento diferenciado 

para parte dos bairros de densidade demográfica baixa, sendo possível prever que a ocupação 

seria realizada pelas classes mais abastadas, pois o local era objeto de grande especulação 

imobiliária. Conclui-se, dessa forma, pela seguinte afirmação: 

É interessante, pois, notar como os bairros de Copacabana, Ipanema e 

Leblon, mesmo que ainda quase descampados, já eram incorporados à 

zona urbana, o que demonstra claramente um projeto já em curso para 

esta área, ou seja, de que seria incorporada à malha urbana de forma 

distinta dos chamados “subúrbios” (Cardoso, 2010). 

 

Essa elasticidade de critérios para determinar os limites das zonas urbana e suburbana fora 

alvo da crítica dos analistas dos censos realizados no Distrito Federal entre 1906 e 1940.  

O trabalho de Tulo Montenegro e Alberto Guimarães apresentado à Junta Executiva 

Central do Conselho Nacional de Estatística publicado pela Revista Brasileira de Estatística em 

1950 apontou uma questão que há muito produzia debates entre os analistas de dados dos censos 

de 1906, 1920 e 1940. A questão concentrava-se em encontrar os limites reais para se determinar 

com mais precisão ou proximidade com a realidade as configurações do espaço urbano, do 

suburbano e o do rural. Do trecho abaixo se compreende essa afirmativa: 

 

A variedade de meios de transporte, que existe na maior parte do 

território do Distrito Federal, explica uma das particularidades 

demográficas mais curiosas do Rio de Janeiro, qual é, sem dúvida, a 

facilidade com que, sem prejuízo da economia urbana, se deslocam, sob a 

influência de causas acidentais, o centro de sua população e o respectivo 

ponto médio. É, talvez, isso o que mais tem contribuído para tornar antes 

fictícia do que real a distinção, até pouco definida, entre as zonas 

denominadas urbana e suburbana desta Capital. Se examinarmos a 

divisão territorial nas épocas dos vários recenseamentos [...], convencer-

nos-emos de que semelhante distinção é muito precária, se não de todo 
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artificial, mantendo-se, quase exclusivamente, pela sua antiguidade 

(Recenseamento do Rio de Janeiro, 1906 p.25 apud Revista Brasileira de 

Estatística, De ontem e de Hoje -Divisão do Distrito Federal em Quadros 

Urbano, Suburbano e Rural, Para fins Censitários - julho-

setembro,1951,ano XII, nº47 p.292- 306 elaborada sob a orientação do 

Diretor da Divisão Técnica do Serviço Nacional de Recenseamento Tulo 

Hostílio Montenegro e por Alberto Guimarães). 

 

Em 1925, no governo do presidente Artur da Silva Bernardes e gestão da prefeitura de 

Alaor Prata, outro decreto reformulava o zoneamento da cidade. O decreto de número 2087 

dividia a cidade em quatro zonas: central, urbana, suburbana e rural. 

Do zoneamento estabelecido por esse decreto a cidade passou a ser dividida dessa forma: 

Tabela 7: Zoneamento do Decreto nº 2087, de 19 de janeiro de 1925 

 

Zonas Divisão Usos Localização 

Primeira Zona ou 

Zona Central (ZC) 

Parte Comercial 

Segunda Parte 

Comercial Área mais antiga e central da 

Cidade 

Segunda Zona ou 

Zona Urbana (ZU) 

Logradouros 

calçados ou com 

linha de bonde. 

Parte restante 

Residencial e 

comércio 

legal 

Assentamentos mais 

populosos da cidade. Parte 

efetivamente conhecida e 

habitada. 

Terceira Zona ou 

Zona Suburbana (ZS) 

Logradouros 

calçados ou com 

linha de bonde. 

Parte restante 

Residencial Partes populosas de vários 

distritos situados a Norte e 

Oeste e remanescentes não 

compreendidos na zona 

urbana. 

Quarta Zona ou Zona 

Rural (ZR) 

 

- 

Área 

Agrícola e 

pastoril. 

Área oeste do município. 

Fonte: Decreto nº 2087 de 1925 

 

O decreto de número 6000, de 1937, criou subzonas para a cidade do Rio de Janeiro, 

ficando determinado no artigo 2, do Título I, do Capítulo II que: 

 

[...] o Districto Federal dividido nas seguintes zonas: a Comercial (ZC), a 

Portuária (ZP), a Industrial (ZI), a Residencial (ZR) e a Rural e Agrícola 

(ZA)”. Nos parágrafos seguintes ficam também estabelecidas subzonas 

das zonas Central (em número de 3) e Residencial (também em número 

de 3). O Art. 3 da mesma lei estabelece uma hierarquia das Zonas e 

partes de Zonas, segundo sua importância. Desta maneira, foi 

considerada como zona mais importante a ZC1 e depois vinham as ZE 

(Esplanada do Castelo, subzona da ZC), ZC2, ZP, ZI, ZR1, ZR2, ZR3 e 

ZA. Os bairros da atual Zona Sul estavam incluídos na ZR1(Decreto 

nº6000/1937). 
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Segundo esse decreto, os bairros da Zona Sul, apesar de terem características semelhantes 

às das zonas rural, foram incluídos na zona residencial um. 

Cardoso encontrou o uso do termo “zona sul” no jornal “Correio da Manhã” de 21 de 

janeiro de 1940. Na continuação de sua investigação, encontrou-o entre 1920 e 1968, em 

diversos periódicos, na seção de classificados de imóveis, a coluna “Subúrbios” e os bairros 

listados em ordem alfabética, sem a identificação das zonas às quais pertenciam - norte ou sul 

(CARDOSO, 2010, p.42). 

O “Jornal do Brasil” criou uma vanguarda ao lançar as seções de classificados com as 

colunas Zona Norte e Zona Sul, em 1º de setembro de 1959. Somente nove anos depois, em 1º de 

outubro de 1968, O Globo iniciou o uso dessas expressões cotidianamente nas páginas dos 

Classificados. A edição de 17 de março de 1970 do “Correio da Manhã” apresentou, na seção de 

classificados, os títulos “Zona Norte” e “Zona Sul”. 

É possível que a partir do emprego dessas expressões pelos jornais de grande circulação na 

cidade os termos zona norte e zona sul foram sendo fixados ao vocabulário geográfico do Rio de 

Janeiro. 

Segundo o trabalho de Pedro Geiger (1960), a divisão em zona norte e zona sul teve como 

referência a Serra da Carioca e não o Centro da cidade. Essa afirmação se sustenta a partir do 

seguinte trecho de Geiser: 

 

Assim como em algumas grandes capitais do mundo (Paris, Londres, 

Nova Yorque, Budapeste, etc) um rio divide a cidade em partes bem 

distintas, assim a montanha divide o Rio em zona norte e zona sul, com o 

agravante de que é mais cômodo construir pontes do que túneis e que, de 

certo modo os rios se prestam à circulação. Dividido pela Serra da 

Carioca, o Rio de Janeiro se fragmenta em bairros situados em vales, em 

restingas litorâneas, de ligações, por vêzes estreitas, com todos os 

problemas da circulação nas passagens (GEISER, 1960 apud 

CARDOSO, 2010, p.49-50). 

 

As delimitações definidas entre zona norte e sul foram expostas por Geiser a partir de um 

aspecto topográfico, mas é necessário identificar de qual subúrbio será construída a narrativa 

desse trabalho. O que será analisado não corresponde aos apresentados pelos viajantes 

(arrabaldes), àqueles habitado pelas camadas ricas e médias da Tijuca, Glória, Botafogo, de 

chácaras, chalés e casarões, mas aos bairros construídos às margens da ferrovia. 

Segundo José de Oliveira Reis (1977), o processo de loteamento para fins de construção de 

residências iniciou-se por volta de 1870, pelos bairros de São Cristóvão, Tijuca, Vila Isabel e 
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Piedade. Passados vinte anos, Méier, Madureira, Engenho Novo e Inhaúma sofreram um 

descontrolado processo de ocupação de terras distantes do Centro do Rio: 

 

[...] um surto descontrolado de abertura de ruas e consequentes 

loteamentos, de maneira irregular e tumultuada. Ruas mal traçadas, 

abertas em terrenos acidentados, em terra, sem meios-fios finos, iam 

surgindo para todos os lados. Construções novas eram feitas nos lotes 

inadequados e desprovidos de alinhamentos (REIS, 1977, p.53 apud 

SANTOS, 2011, p.3) 

 

No alvorecer da República, há um aumento da população provocado pela chegada de 

muitos imigrantes, principalmente portugueses. Também contribuiu com este crescimento a 

chegada dos recém-libertos vindos do interior do Rio de Janeiro, dos estados de Minas Gerais e 

Bahia, causando uma crise habitacional que explodiria no período das epidemias e das 

demolições. 

Os terrenos dos arrabaldes da Tijuca, Glória, Catete e São Cristóvão estavam acima do 

poder de compra da maioria da população, então a população mais pobre pretendeu ocupar os 

morros próximos ao Centro: Providência, Santo Antônio, Castelo, São Bento. Isso ainda era 

insuficiente e a solução foi residir em terras mais distantes: os subúrbios cariocas. 

A ocupação dos bairros
27

 do subúrbio ocorreu de forma diferenciada, não sendo efetuada 

imediatamente pelo proletariado. Observa-se isso na defesa de Annelise Fernandez sobre esse 

fato: “ainda na década de 1890 o subúrbio era habitado predominantemente por uma pequena 

classe média composta em sua maioria por funcionários civis e militares do baixo escalão, 

comerciantes e alguns operários” (FERNANDEZ, 1995, p. 16 apud SANTOS, 2011, p.5).  

O espaço suburbano se constituiu entre partes da região norte e oeste da cidade, cujos 

bairros se formaram entre a segunda metade do século XIX e as duas primeiras décadas do 

século XX. As terras ocupadas e alcançadas pelas linhas de bondes e de trens eram classificadas 

como rurais. Na medida dos interesses dos seus proprietários elas foram desempenhando outras 

funções: residencial, industrial, comercial e de uso militar. 

O subúrbio do Rio de Janeiro expandiu-se e alcançou terras distantes pela força do 

transporte ferroviário. Acompanhando a expansão nas margens das linhas de trem, após 1945, os 

limites externos do subúrbio ficaram ao norte, na Penha e em Irajá; a noroeste, em Realengo e 

                                                 
27

 Segundo Soares (1995), a noção de bairro é uma noção de origem popular, onde suas características são vistas por 

seus moradores como distintas das dos outros. A Administração municipal se apropria, muitas vezes, dessa noção 

para traçar os limites entre um e outro bairro, mas, na maioria das vezes não coincide com a noção popular. A noção 

de bairro traz um contexto afinado entre as funções desempenhadas e a história do lugar. Os três elementos que 

definem o bairro são sua paisagem urbana, o modo de vida de seus agentes ou habitantes e o seu papel na divisão de 

trabalho (p105-106). 
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Bangu; no sudoeste, em Jacarepaguá, junto aos largos da Taquara e da Freguesia 

(FERNANDES, 2007, p. 8). 
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Capítulo II 

Os subúrbios cariocas – na multiplicidade dos discursos – os sujeitos de sua própria 

história 

 

2.1 A Imprensa e o Contexto Histórico 

 

No Brasil, entre o fim do século XIX e o início do XX, os pequenos jornais e as folhas 

tipográficas cederam aos poucos lugar às empresas jornalísticas, com estruturas específicas, 

detentoras de grande parque gráfico. Alterou-se nessa fase a mudança de relação entre a empresa 

e o leitor, entre ela e seus anunciantes, entre a empresa e a política. A nova postura adotada 

refere-se também às mudanças político-econômico-sociais pelas quais passava o Brasil. Com a 

alteração da forma de governo, uma burguesia em ascensão e uma nova Constituição, tudo 

serviria de plataforma de lançamento para organização de uma nova imprensa: empresa 

capitalista de maior ou menor porte, deixando de existir o empreendimento individual e 

quixotesco (SODRÉ, 1965, p.315). 

Faz parte da história de alguns periódicos nascidos no século XIX a sua longevidade. 

Foram reconhecidos por Tania Regina Luca, entre tantos títulos, o Jornal do Commercio (1827); 

Gazeta de Notícias (1875); O País (1884); Jornal do Brasil ( 1891); A Notícia (1894) (LUCA, 

2011, p.156).  Da lista da autora (2011) foram destacados os longevos do Rio de Janeiro, na 

intenção de identificar o seu papel na cultura política do Distrito Federal.   

 

2.1.1  A imprensa e o seu papel nos primeiros vinte e cinco anos da República 

A imprensa, no alvorecer do novo regime republicano, contava com diversos títulos. 

Alguns revelavam a dependência dos fatos e notícias às relações existentes entre proprietários 

dos periódicos e os governos federais. Conhecemos certas características da imprensa, nesse 

período, por meio do olhar do correspondente francês Max Leclerc ao afirmar que: 

A imprensa no Brasil é um reflexo fiel do estado social nascido do 

governo paterno e anárquico de D. Pedro II: por um lado, alguns grandes 

jornais muito prósperos, providos de uma organização material poderosa 

e aperfeiçoada, vivendo principalmente de publicidade, organizados em 

suma e antes de tudo como uma emprêsa comercial e visando mais 

penetrar em todos os meios e estender o círculo de seus leitores para 

aumentar o valor de sua publicidade do que empregar sua influência na 

orientação da opinião pública[...] (SODRÉ, Nelson W.1965,  p.288). 

 

Leclerc identificou em poucos jornais a postura da imparcialidade ao produzir suas notícias 

e localizou em outros a dependência às subvenções dos partidos, a um grupo político ou a uma 
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personalidade que se destacasse naquele momento. Em relação aos primeiros, os anúncios em 

primeira página evidenciavam a grande dependência que se criara daquele recurso financeiro. O 

correspondente francês também criticou a maioria dos grandes jornais por não desempenhar o 

papel que considerava fundamental para uma sociedade: a função de formar opinião. Sodré 

reproduziu o pensamento de Leclerc sobre essa função: “A imprensa em conjunto não procura 

orientar a opinião por um caminho bom ou mau; ela não é um guia, nem compreende sua função 

educativa; ela abandona o povo à sua ignorância e à sua apatia” (SODRÉ, 1961, p.289). 

Orlando de Barros, no prefácio do livro de Borges (2011, p.20), enumerou as estratégias 

utilizadas pelos jornais para ampliar o número de leitores na nova fase da imprensa entre 1890 e 

1920: 

Pode-se dizer que as eleições eram o máximo a explorar, mobilizando 

editorialistas, repórteres, colunistas e um verdadeiro exército de 

colaboradores. Os diários não se bastavam com as matérias próprias, e 

estampavam também “a pedidos”, as cartas de leitores, os manifestos, os 

esclarecimentos, os protestos de correligionários, as charges etc. 

 

A seção intitulada “Publicação a Pedido” poderia ser encontrada em alguns jornais como 

“Seção Particular”. Era o espaço onde leitores
28

 publicavam seus artigos ou deixavam os 

comunicados de seu interesse. Criava-se, assim, uma oportunidade de debate para as questões 

polêmicas daquele momento. Segundo Souto e Silva, muitas vezes os diferentes jornais 

participavam, publicando na seção os artigos já transcritos de outros jornais (SOUTO, Barbara 

Figueiredo; SILVA, Roger Anibal Lambert, 2012).  

Tenho uma interpretação sobre o conteúdo da seção “A pedidos”. Penso que esta estratégia 

criava um diálogo entre os periódicos a respeito dos temas mais importantes da vida política e 

econômica do país. A citação de um artigo publicado anteriormente por outro jornal reiterava o 

apoio, a concordância ou mesmo discordância de ideias ou do pensamento circulante naquele 

momento. Essa afirmativa pode ser confirmada pela presença, na coluna “A pedidos”, de textos 

que confrontavam posições políticas adotadas pelo jornal concorrente, que defendiam medidas 

econômicas condenáveis.  Esse é o caso da edição 4 de janeiro de 1890, quando o jornal Gazetas 

de Notícias publicou:  

Ainda que os nossos ilustres colegas do Diario do Commercio já nos 

considerem vencidos, permitam-nos demonstrar que não estamos 

convencidos, apezar da prodigalidade de brilho com gentilmente 

procuram dissipar as trevas do nosso espírito. 

Como se não bastasse a luz própria da argumentação dos nossos colegas, 

augentaram-a eles em seu último artigo; com  o fulgor do talento do Sr. 

                                                 
28

 Leitores com habilidade para a escrita, grifo meu. 



79 
 

ministro da fazenda esquecidos de que a luz muito viva deslumbra, 

fenômeno que se deu em nosso raciocínio, ao ponto de não ser possível 

vêr senão sombras no campo das doutrinas dos victoriosos 

contradictores. 

Não é a primeira vez, nem será a ultima, que a razão e o ensinamento 

scientífico, autenticados pela experiência dos povos os mais competentes, 

sejam sacrificados ás idéas preconcebidas de um administrador 

omnipotente.[...](Gazeta de Notícias, 4/01/1890, p.2). 

 

Essa prática era muito comum na imprensa nos anos noventa do século XIX, quando se 

podia encontrar ali debates e referendos entre periódicos. De forma concreta, podiam ocorrer por 

questões de interesse da população, como o caso de dois jornais bastante lidos A Noticia e o O 

Paiz. O primeiro, na edição 71 de 25 de março de 1900, apresentou crítica ao desabastecimento 

de carne nos açougues dos subúrbios mantidos pela firma Cardoso Salgado Lemos & Co. e 

exigia providências do Prefeito Antonio Coelho Rodrigues, no editorial da edição 5649 de 26 de 

março do mesmo ano, expôs as manobras do prefeito para baratear o preço da carne verde, 

exigindo que a firma Salgado, Cardoso & Co. mantivesse o número de abates, respeitando o 

contrato assinado por outra firma, de modo a gerar uma oferta maior do que a procura. O diálogo 

se concretizou no momento em que A Notícia publicou na íntegra o artigo denominado “A Media 

da Matança” do O Paiz.  

A estratégia de arrebatamento do leitor e a produção desses discursos podem ser pensadas 

como constituidores de uma narrativa sobre e pelos sujeitos históricos. Essa afirmação se 

sustenta na reflexão de Bahktin: “a narrativa do processo histórico pode ser reconstituída por 

discursos instaurados historicamente pelos sujeitos e dentro desse processo dialético, os próprios 

discursos serão construtores desses sujeitos (BRAIT, 2008, p.95). 

O jornal Gazeta de Notícias trouxe, na seção “Publicações a Pedido”, em edição de 2 de 

janeiro de 1890, o subtítulo “Liquidações da Bolsa”. Considero outro exemplo concreto de 

diálogo entre periódicos a publicação de um e a reprodução do mesmo texto no outro. Juntos 

explicitavam a crise financeira por meio de uma linguagem simples, expondo o cenário e os 

atores na base da ação especulativa financeira. Naquele ano, a solução encontrada para a falta de 

moeda no país e a dificuldade de se movimentar a economia foi autorizar a emissão de dinheiro 

mediante a garantia de apólices da dívida pública por bancos de três regiões bancárias (Norte, do 

Amazonas à Bahia; Centro, incluindo os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, 

Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina; e Sul, abrangendo Rio Grande do Sul, Mato Grosso e 

Goiás). Os bancos deviam formar um fundo de 10% sobre seus lucros brutos e, com esses 

recursos, amortizariam a dívida pública (Revista do IPEA, 2011, ano 8, edição 65). 
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O texto reproduzido pela Gazeta de Notícias era o seguinte:  

Liquidações da Bolsa 

Chegou-se á belíssima conclusão, de que ganhar ao jogo, todos sabem. 

Perder, muito poucos. Houve quem liquidasse lucros e não tivesse 

coragem desembolsal-os. 

Estas arvores que não dão figos e sim folhas secas são bem numerosas!... 

Muitos divertem-se em contar prejuízos imaginários, que nunca 

realisarão. Corretores houve que se ajustaram para engaropar os tolos, 

dando cotação diariamente de dez e vinte mil prolongamentos ... de 

maroteira. 

[...] 

Além dos corretores cujos nomes mais tarde declinaremos, entraram na 

dansa (sic) como roedores de cordas: 

O diretor de uma companhia de café. 

O pagador de um banco importante. 

Um leiloeiro, que antes fosse quitandeiro. 

[...] 

A alma de el-rei D.Diniz 

(Transcrito d’O Paiz). 

 

 “A Pedidos” era uma coluna presente em diferentes jornais, mas nem sempre publicava 

comentários sobre artigos de outro periódico. Max Lecler julgava que algumas matérias, por 

serem pagas, perdiam a credibilidade já que não estavam embasadas verdade, ou estavam 

calcadas em denúncias e difamações (SODRÉ, 1965, p. 289-290). 

 Nessa coluna, também podiam ser encontradas respostas à provocação de algum jornal 

corrente ou a concordância ou não sobre temas urgentes da nação. Esse é o caso da Gazeta de 

Notícias do dia 05 de janeiro de 1890, que discordando da forma como eram redigidos os artigos 

em defesa da política financeira pelo Diario de Notícias escreveu: 

Nossos colegas do Diario do Commercio dão tal encanto e usam de tal 

gentileza em suas demonstrações financeiras; suprem com tamanha 

habilidade a inconsistência da própria causa com as maneiras finas de 

defendel-a,  que nos sentimos realmente magoados por não nos ser 

possível compartir os seus princípios em matéria bancaria.[...] 

Cumpre-nos, porém, confessar que, apezar de toda a nossa boa vontade e 

dos maiores esforços, ainda não chegamos a descobrir a menor 

apparencia de razão nos argumentos tão bem contornados pelos nossos 

colegas de artigo.[...](Gazeta de Notícias, edição 5, p.2, janeiro de 1890). 

  

O material da coluna “A Pedidos” era farto e diversificado, podendo apresentar solicitação 

de parabenização pela passagem do aniversário de senhora da sociedade; citar o local despacho 

de um juiz do 2º distrito do Engenho Novo; externar os sentimentos pela despedida de um 

comerciante que iria para Coimbra deixando definitivamente o Brasil (Gazeta de Notícias, 

9/01/1891, edição n.9). Ou ainda apresentar uma declaração de médicos a respeito de 
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medicamentos eficazes para nevralgia, como os do jornal A Notícia (janeiro de 1900, edição 2) e 

saudações de boas-vindas de uma nova folha que se inaugurava com o título de O Cruzeiro ( 

Gazeta de Notícias, edição 3, pag. 2, 03/01/1890).   

Buscando revelar o significado das queixas, em especial, as suburbanas, impõe-se fazer 

referência ao processo de consolidação do Jornal do Brasil. Isso se justifica pelo fato do tema 

“queixas do povo” ter sido objeto de estudo do historiador Eduardo Silva, dos meses de abril de 

1900, 1905 e 1910. Esse período corresponde ao período em que Fernando Mendes de Almeida, 

membro da família proprietária do jornal, era o redator-chefe.  

Silva (1988) mapeou as queixas do povo e identificou a ocupação profissional de cada 

reclamante, comentando os assuntos mais comuns. De maneira geral, as queixas estavam 

relacionadas às necessidades da parcela sofrida da população, o que correspondia a 70% dos 

moradores “vítimas das más condições dos serviços urbanos”. Esses registros surgiam vindos de 

todos os distritos da cidade. Em relação às demais reclamações constavam a dos pequenos 

comerciantes, a dos modestos funcionários públicos, ambulantes, uma ou outra prostituta, na sua 

maioria, gente ignorada pelas ações do governo, mas julgando que a imprensa seria um aliado 

fiel e produtor de mudanças das relações entre o Estado e a população. 

Em relação ao capítulo “Pequenas Questões”, comentou que durante muito tempo os 

órgãos sindicais estiveram focados apenas em questões pontuais ou temas discutidos no auge da 

greve: salário e redução das horas de trabalho, e que pouco ou quase nada, foi feito em relação à 

mobilização permanente, estudo das correntes ideológicas, direitos sociais e políticos (SILVA 

1988, p.29).  

O historiador atribuiu à coluna “Queixas do Povo”, no Jornal do Brasil “como território 

das grandes massas”, campo aberto para as reclamações sobre o cotidiano do trabalhador. 

Identificou que elas, em sua maioria, correspondiam às deficiências dos serviços públicos 

urbanos, especificamente àquelas direcionadas às companhias responsáveis por fornecer à 

população água, luz, transporte, limpeza urbana e saneamento. 

 Silva encontrou outro mote de insatisfação concentrado nas relações entre trabalhador e 

Estado. Este, enquanto patrão, muitas vezes, falhou no cumprimento de seus compromissos. As 

queixas do povo na imprensa, à medida que a cidade se expandiu, apresentaram mudança no teor 

da reivindicação. Uma consciência de seus direitos acompanhava as cartas que traziam a crítica 

na desigualdade de tratamento entre centro e periferia dada pela Prefeitura.  

Nesse ponto da pesquisa, sigo um caminho diferente do trilhado por Silva para analisar as 

queixas. Sobre os protestos do povo, ele afirmou que eles não visavam à ampliação da 

participação popular nas decisões políticas do governo, estavam direcionadas apenas ao que 
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entendiam como regulações injustas, cobranças arbitrárias ou ao policiamento corrupto. Ele 

compartilhou essa perspectiva da inércia política dos cidadãos republicanos na capital federal a 

partir do pensamento de José Murilo de Carvalho (1987) em Os Bestializados quando afirmou: 

 

[...] O peso das tradições escravista e colonial obstruía o 

desenvolvimento das liberdades civis, ao mesmo tempo que viciava as 

relações dos citadinos com o governo. Era uma cidade de comerciantes, 

de burocratas e de vasto proletariado, socialmente hierarquizada, pouco 

tocada seja pelos aspectos libertários do liberalismo, seja pela disciplina 

do trabalho industrial. Uma cidade em que desmoronava a ordem antiga 

sem que se implantasse a nova ordem burguesa, o que equivale a outra 

maneira de afirmar a inexistência das condições para a cidadania política 

(CARVALHO, 1987,  p.162). 

 

Adotando novas perspectivas de leitura para os conteúdos das queixas da população 

suburbana entre 1910 e 1914, identifico naquele movimento a busca pelos direitos sociais, 

amparado por alguns canais de comunicação como o Correio da Manhã e o A Época, que 

denunciavam o cotidiano sofrido da população e faziam chamadas aos trabalhadores de ofício 

para que se organizassem e iniciassem o exercício da ação política através da experiência vivida 

nas reuniões de suas associações. 

Esse canal de comunicação não foi exclusividade desses dois jornais, pois era muito 

comum a presença nos periódicos de um pequeno espaço para o comentário sobre o problema de 

uma rua ou para o anúncio de assembleia de uma categoria. O que torna especial essa abordagem 

foi a forma como os jornais Correio da Manhã e A Epoca deram voz ao morador/trabalhador dos 

subúrbios, mantendo contínua e eficientemente a proposta inicial dos jornais.   

No A Epoca, destacou-se a militância de operários como Mariano Garcia, Cruz e Silva e 

Pinto Machado, ou a de jornalistas como Benjamin e Eduardo Magalhães, irmãos, redatores da 

coluna “Nos Subúrbios”, que trabalharam em função da organização do operariado, orientando-o 

no sentido da formação da consciência de seus direitos sociais e políticos, utilizando a imprensa 

como instrumento de divulgação das novas ideias.   

No Correio da Manhã, foram expostas as queixas da população da cidade na coluna 

“Reclamações”. Entre elas destacaram-se as denúncias sobre os abusos de patrões que reduziram 

os vencimentos dos empregados, ou os que atrasavam o pagamento dos salários ou aumentaram 

a carga horária, ignorando as decisões do Primeiro Congresso Operário. Segundo a opinião do 

jornal, as queixas configuravam a expressão de uma população insatisfeita com os governos 

municipal e federal. Entre 1901 e fevereiro de 1910 a coluna apresentou diversas questões sobre 

infraestrutura, habitação e trabalho surgindo, após a eleição do Marechal Hermes, uma coluna 
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específica denominada “Correio Suburbano”, ferramenta bastante utilizada pelos moradores da 

região. 

O Correio da Manhã foi fundado em 15 de junho de 1901 e sua primeira edição começou a 

circular num sábado. A redação localizava-se na Rua Moreira Cesar
29

, número 117, no Centro do 

Rio. A primeira edição não fugiu à regra da maioria dos grandes jornais e, das seis páginas 

impressas, a metade continha anúncios.  

O primeiro editorial definiu a linha a ser seguida pelo jornal, posicionando-se contra as 

oligarquias, contra as forças governamentais ou contra tudo que se distanciava dos direitos do 

povo. O editorial afirmava o seu compromisso com a verdade (AGCRJ - Cadernos de 

Comunicação, Série Memória, Secretaria Especial de Comunicação Social – Prefeitura do Rio de 

Janeiro, sd).  

Marinalva Barbosa (2010) descreveu a força que possuía a imprensa nesse período, 

avaliando o poder dos donos dessas empresas como capazes de derrubar ministros, promover 

campanhas, influenciar as elites e disseminar conceitos e formas de pensar entre o restante da 

população. A historiadora considerou que o fato de trabalhar num jornal trazia para o jornalista 

ou escritor um status peculiar, ao dirigente lhe atribuía um poder inigualável (BARBOSA, 2010, 

p.154). 

Mais contundente que o primeiro periódico, A Epoca nasceu em julho de 1912 e abriu 

espaço para apresentar críticas aos jornalistas e à imprensa em geral; cedeu o espaço para os 

noticiários policiais e à notícia da transferência dos titulares das delegacias, bem como a 

informação de quem seria o substituto do dia.  

Inúmeros subtítulos marcaram a linha de oposição ao governo federal de Hermes da 

Fonseca, cuja gestão enfrentou grandes desafios econômicos, políticos e sociais, como a Guerra 

do Contestado, a carestia de alimentos, os desdobramentos da sua política intervencionista e 

àquela relacionada à expulsão dos estrangeiros. A Epoca contribuiu significativamente para a 

história dos trabalhadores, principalmente no que diz respeito à organização social e à adesão às 

associações. É certo que esse periódico não foi pioneiro no tratamento das questões sociais do 

trabalhador, pois desde 1906, os sindicatos se faziam presentes, ganhando território das 

associações mutualistas
30

 (BATALHA, 2010, p. 177). 

Nesse jornal, destaca-se a “Columna Operária” assinada por Mariano Garcia, operário 

cigarreiro, que se manteve afinado com a questão operária escrevendo nessa coluna até 4 de 

                                                 
29

 A Rua Moreira César é atual Rua do Ouvidor, no Centro da cidade do Rio de Janeiro. 
30

 Segundo Batalha (2010), fenômeno amplo, aberto à pluralidade dos segmentos sociais e de natureza diversa de 

outras formas de organizações existentes como as corporações de ofício, as irmandades leigas e os sindicatos. 
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outubro de 1913, quando se transferiu para a redação do O Paiz. Além  dessa coluna, havia outra, 

intitulada “Nos Subúrbios”, destinada a chamar a atenção das autoridades para os problemas dos 

moradores da área atendida pela Estrada de Ferro Central do Brasil, The Leopoldina Railway 

(antiga Estrada de Ferro do Norte), Estrada de Ferro Rio D’Ouro e Estrada de Ferro 

Melhoramentos no Brasil. 

Entre 1906 e 1914, as principais lideranças operárias representavam a linha do 

sindicalismo revolucionário, cuja bandeira consistia em transformar radicalmente a sociedade 

por meio da mobilização e conscientização do trabalhador. Nesse caso, abria-se uma via 

diferente de luta política, pois a eleitoral e partidária estavam desacreditadas. O Primeiro 

Congresso Operário Brasileiro, sediado na cidade do Rio de Janeiro, consagrou como 

majoritárias as lideranças anarquistas, reafirmou a importância da luta dos trabalhadores e ação 

de fortalecimento na filiação sindical. Destacaram-se como desdobramentos desse congresso a 

criação da Confederação Operária Brasileira (COB) e o seu empenho em reduzir a jornada de 

trabalho para 8 horas diárias, sem redução de salários; e também a manutenção da sintonia com 

sindicatos de outros países e a discussão sobre a repressão exercida pelas forças policiais às 

manifestações dos trabalhadores (BATALHA, 2010, p. 175-177). 

A conexão que se quer construir trabalhando, principalmente, com o Correio da Manhã e o 

A Epoca é identificar nas queixas da classe trabalhadora residente nos subúrbios da cidade do 

Rio de Janeiro o movimento em busca de sua cidadania, da conquista dos seus direitos sociais e 

políticos, justamente no período em que se suspendeu, pela força do estado de sítio, as garantias 

dos cidadãos e os poderes legislativo e judiciário, ficando submetidos ao executivo.  Ao longo do 

governo de Marechal Hermes foi decretado estado de sítio para os estados do Ceará, Bahia e 

Distrito Federal. Nesse último, consta na Justiça federal um processo de habeas corpus de 

número 3536, impetrado pelo senador Rui Barbosa, cujo resumo informa: “contra ato de governo 

que proibiu a publicação de seu discurso no jornal O Imparcial alega o paciente que a medida 

estaria revestida de ilegalidade e abuso de poder privando os cidadãos do pleno conhecimento 

dos atos praticados pelo Congresso Nacional” (Supremo Tribunal Federal, Julgamentos 

Históricos, acesso em 12/08/2015, às 17 horas e 5 minutos). 

A leitura dos demais periódicos como o Commercio Suburbano, Echo Suburbano, O 

Subúrbio e Progresso Suburbano corroborara com a pesquisa, na medida em que suas colunas ou 

editoriais expuseram, cada uma segundo seu estilo, os modos de ser e viver dos moradores do 

Engenho Novo, Inhaúma e adjacências. 

A redação do Commercio Suburbano estava localizada próxima à estação da Piedade, em 

endereço provisório na Rua Amazonas, número 3. O periódico mantinha uma coluna similar ao 
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do Correio da Manhã, intitulada “Reclamações”. Na edição de número 1 de 1902, explicitou as 

linhas gerais de um jornal voltado para os assuntos do comércio, mas que o colocava à 

disposição de outros leitores e para as causas dos subúrbios. Demonstrava, assim, a sua 

capacidade para colaborar com a construção da identidade dos moradores do subúrbio. No 

editorial, o proprietário e redator Balbino escreveu: 

[...] Merece-nos uma atenção especialmente a concorrência inteligente do 

publico e por isso aceitamos todos o trabalhos que estiverem na altura da 

dignidade do pessoal, preferindo sempre os que feriram o escopo do 

nosso programma – O Commercio Suburbano. Não somos exclusivistas; 

incluímos, no numero de nossos cuidados, os dignos operários moradores 

nesta aérea imensa e, em geral, os que sofrem pela prepotência de seus 

superiores ou pela inveja dos inúteis dos invalidos moraes. Sera nosso 

jornalsinho imparcial, noticioso recreativo proporcionándo a seus 

amaveis leitores, e gentis leitoras,  uma pequena distracção com que 

minore as agruras da vida, ou de tréguas á preocupação com os 

negócios[...](BALBINO, Manoel Marques, Commercio Suburbano, 

1902, p.1). 

 

O periódico O Progresso Suburbano em 1902, em sua edição número 1, fez saber ao 

público qual era o seu programa e o compromisso que assumia com a comunidade suburbana e 

apresentou o seguinte discurso de inauguração:  

 

Apresentamo-nos, hoje, na arena da imprensa, pequenino, qual infante 

sahido das faxas maternaes e pedimos a todos os colegas queiram 

receber-nos com aquelle sorriso e agrado que os caracterizam. Seremos 

um novo campeão engrossando suas fileiras; havemos de postar-nos 

como sentinela vigilante no nosso posto de honra para dignamente 

solvermos o nosso compromisso. 

O Progresso Suburbano vem pugnar pelos interesses da população dos 

subúrbios, dará o grito de alarma todas as vezes que fôr necessário para 

despertar as nossas autoridades e pôl-as alerta (BALBINO, Progresso 

Suburbano, 1902, ed.1, p.1) 

 

Manoel Marques Balbino era proprietário dos jornais Commercio Suburbano e Progresso 

Suburbano e mostrou-se fiel defensor das causas dos comerciários e da população suburbana. O 

segundo periódico deu destaque à coluna “A Vida Nos Subúrbios” e foi responsável por manter 

um discurso de cobrança junto às autoridades, visando estender os direitos de cidadãos àquela 

parte da cidade. Numa postura diferente dos demais periódicos, liberou espaço para a publicação 

integral da coluna, correndo o risco, muitas vezes, de não publicar os habituais anúncios. 

O Echo Suburbano tinha sede na Rua Araujo, em Madureira, mas o raio de abrangência 

sobre a região do subúrbio era bem extenso. O periódico de propriedade de J. Cardoso possuía 

correspondentes em Engenho de Dentro, Irajá, Anchieta, Maxambomba e Santa Cruz. O 
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comerciante Antonio Filho assinou a coluna “A perdição nos subúrbios” na qual fazia duras 

críticas às modificações urbanas na velha cidade, o que acabou produzindo, segundo o colunista, 

a emigração de toda aquela gente pobre para o subúrbio, ficando fora das vistas da justiça e da 

repressão, fazendo com que um grande mal se desenvolvesse e progredisse no subúrbio: a 

prostituição (Antonio Affonso Cardozo Filho – secos e molhados – Estação de Irajá, 1911, 

ed.173, p.1). 

O jornal O Suburbio, cuja sede localizava-se na Rua Matheus, no Méier, estava sob a 

direção e propriedade de Xavier Pinheiro e estampava na capa a sua identidade jornalística: 

independente, noticioso, literário e consagrado aos interesses locais. De forma irreverente, 

mantinha colunas onde as ruas eram personificadas e apresentavam uma crítica ácida à relação 

que mantinham com as autoridades locais. Em outra davam ciência aos leitores sobre decretos e 

a legislação que cuidava das aposentadorias dos empregados da Estrada de Ferro Central do 

Brasil, esclarecendo direitos e cobrando do Congresso Nacional ação competente para valer os 

direitos daqueles trabalhadores que em tempo de aposentadoria recebam-na justamente (O 

Suburbio, 1907, edição 7, p.1). 

 

2.2 Caminhos convergentes: chegada da indústria, transportes e moradia no Rio de Janeiro 

  

Não há como negar a importância das ferrovias para o subúrbio, nem a sua 

responsabilidade na ocupação das terras das antigas freguesias rurais, ou na redução no tempo 

gasto no transporte de mercadorias do interior do estado ao porto do Rio de Janeiro e na de 

transportes de passageiros, bem como na expansão dos limites do Distrito Federal. Urbanistas, 

historiadores e geógrafos referendaram esse discurso em seus trabalhos sobre o desenvolvimento 

do espaço urbano desta cidade. 

Mas não só o transporte ferroviário e o de carris tiveram participação nesse 

desenvolvimento e ampliação da cidade. A companhia Lloyd Brasileiro, detentora do monopólio 

do comércio de cabotagem, transportava do sul para o Rio de Janeiro a carne seca, couro, lã, 

peles para abastecer as indústrias da capital federal, bem como para as de outros países. 

Colaborou também para atender as necessidades de consumo da população que crescia 

rapidamente desde os finais do século XIX. 

Contribuindo para esse desenvolvimento econômico, nota-se que no governo de Campos 

Salles (1898-1902) houve um aumento expressivo do número de hortas, provocando o 

barateamento dos preços dos alimentos. Com a redução do valor das tarifas ferroviárias e a 
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ampliação dos meios de transporte, ampliava-se o abastecimento de produtos alimentícios à 

cidade do Rio de Janeiro.  

Nesse quadriênio, não houve revoltas e a política econômica foi direcionada para 

deflacionar a economia, o que beneficiou a indústria ao atrair mão de obra e reduzir o número de 

desempregados. O aumento de salários ocorreu, na sua maioria, para os operários não 

especializados, concorrendo para o crescimento do número de construções de casas para o 

operariado (LOBO, 1987, p. 503). 

A industrialização contribuiu para a concentração de mão de obra e de serviços de 

infraestrutura na cidade, onde o déficit de habitação era um problema crônico. Diante desse 

grave problema, o Estado e os interesses capitalistas associados traçaram planos para a habitação 

popular. O empresariado da construção civil, de certa forma, ficou com a responsabilidade de 

amenizar a tensão social que se criara pela falta de moradia para a população.  

Alguns donos de fábricas, ao construírem as vilas operárias próximas às suas fábricas, 

quiseram garantir “o suprimento e o controle da força de trabalho”, justamente no momento do 

aumento da produção têxtil no Rio de Janeiro (CARVALHO, 1995, p.132-146). 

De maneira geral, os construtores das vilas
31

 operárias não tinham como objetivo resolver 

o grave problema de moradia, pois ergueram um pequeno número de unidades habitacionais. O 

governo de Pereira Passos, por sua vez, apenas construiu 120 casas para operários no bairro do 

Estácio.  

Em 1882, o governo imperial concedeu favores a Américo de Castro e às empresas que se 

organizassem com o fim de construir habitações populares. Abriu-se, então, espaço para ação 

conjunta de empresários e governo. Américo foi o primeiro entre os concessionários a dar início 

à construção de casas denominadas “evoneas”. Produzidas pela Companhia Evoneas 

Fluminense, a origem desse nome está vinculada ao da companhia, que iniciou a construção de 

uma vila operária num terreno na praia de São Cristóvão entre as ruas General Bruce e Dr. 

Gusmão. O projeto habitacional compreendia uma escola, um consultório médico e sete 

armazéns. Especificamente, na parte do terreno destinado à moradia seriam construídos 81 

cômodos para solteiros, 46 casas de sexta classe com dois pavimentos para uma família e 12 

casas de quinta classe
32

, com dois pavimentos para famílias. Dez anos depois, a mesma 

companhia solicitou o cancelamento da concessão para a construção de vilas operárias. 

                                                 
31

 A concepção desse projeto de casas em um mesmo terreno e próximas à fábrica revela o interesse capitalista em 

garantir a força de trabalho próxima e ampliação do seu lucro. 
32

 A Inspetoria de Higiene Pública classificava as casas dos operários em seis tipos e segundo o inspetor de higiene 

as de 3ª a 6ª classe deveriam,  obrigatoriamente, ter quintais com área mínima correspondente a metade da área da 

casa (BENCHIMOL, p.162) . 
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Provavelmente, o negócio de construção de casas populares não fornecera a margem de lucro 

esperada.  

Américo de Castro não foi o único empresário a se dedicar ao ramo da construção no 

século XIX. Luiz Vieira Souto e Antônio Domingues dos Santos e Silva conseguiram 

autorização para a construção dos prédios para habitação das classes pobres, chamadas de 

“familistérios
33

” pelo decreto de número 9859 de 08/02/1888. No seu projeto deveria construir 

3000 habitações higiênicas no quarteirão das freguesias, onde se localizavam a maioria das 

estalagens e cortiços. Sabe-se que o projeto de Vieira Souto nunca chegou a ser concretizar. Foi 

pensada a construção de 60 familistérios com capacidade de alocar 100 trabalhadores em “casas 

para famílias de operários e habitações para solteiros” (STANCHI, pg.65). 

 

Figura 4: Interior de um familistério – (blog Cidade e Utopia – portalarquitetonico.com.br – 

18/02/2011) 

 

Sauer inovou o seu empreendimento quando criou a possibilidade de aquisição do imóvel 

locado: “os inquilinos poderiam adquirir sua moradia a partir de um pagamento a longo prazo 

com amortização do capital equivalente à casa ocupada” (CARVALHO, 1995, p.147).  

A renovação da concessão por mais vinte anos foi dada a Sauer, que assumiu a 

responsabilidade de construir em três anos habitações para três mil inquilinos, estratificados em 

6 categorias.  

 

 

 

 

                                                 
33

 Era um complexo arquitetônico de habitações para operários. Foi concebido por Jean Baptista Godin, inspirado 

em Charles Fourier. O primeiro tentou aplicar as teorias socialistas utópicas no projeto que previa luminosidade dos 

apartamentos, circulação do ar, acesso à água potável em cada piso. Previa também a criação de uma lavanderia, 

situada próxima do curso d’água, na qual se lavava e secava roupa, evitando assim, os odores da umidade nas 

unidades habitacionais (SILVANA CRISTINA, 2011). 
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Quadro 25: Tipos de habitação 

Habitações Individual 1 pessoa 

1 Família 3 pessoas 

Famílias 

 

5 ou 6 pessoas 

Com até 8 pessoas 

Com 10 pessoas 

Com até 12 pessoas 

 

A Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro, fundada por Arthur Sauer, possuía ampla 

margem de ação, inclusive, a de especulação sobre terrenos, prédios, materiais usados para 

construção. Numa das cláusulas do contrato que assinara com o governo, era permitido empreitar 

todo tipo de obra e operar sempre no interesse da companhia. Usufruía o direito de isenção de 

importação de material de construção.  

Entre as habitações construídas a que se destacou foi a Vila Rui Barbosa, a única 

localizada no Centro do Rio de Janeiro. O projeto para essa vila operária possuía um programa 

de necessidades a ser implantado, como uma lavanderia, um forno de incineração do lixo, dois 

armazéns de secos e molhados, um açougue, uma farmácia, uma carvoaria, um restaurante e uma 

sapataria. O terreno disporia de uma parte arborizada, calçamento e iluminação. Essa 

configuração espacial da vila operária deveria constar como postura e determinar o padrão
34

 dos 

edifícios e construções do centro da Cidade. Boa parte do programa já tinha sido sugerida pelo 

vereador e médico José Pereira Rego, de 1866, para compor um projeto de postura e impedir a 

proliferação de cortiços próximos à Cidade Velha (BENCHIMOL, 1992, p.131-133).  

A Companhia Melhoramentos esforçou-se para driblar a fiscalização, sem obter êxito, pois 

foram apontadas inúmeras irregularidades na construção da Vila Rui Barbosa. Além disso, outras 

empresas fizeram pressão junto ao governo devido ao grande número de facilidades que a Sauer 

usufruía há anos. Como desdobramento de toda essa pressão, foi promulgado por Rui Barbosa o 

decreto de número 947A, de 4 de novembro de 1890, que exigia “o pagamento de direitos 

alfandegários de tudo quanto houvesse de similar no pais”. Cobrado, a Sauer alegou atraso nas 

obras das vilas devido a impedimentos burocráticos impostos pelo decreto de Rui Barbosa 

(CARVALHO, 1992, p.160).   

                                                 
34

 Entre as propostas do vereador para a construção de casas ou cortiços além dos perímetro do Centro da cidade 

estavam: o respeito às dimensões mínimas exigidas pela Junta Central de Higiene Pública, à lotação dos cômodos, a 

existência de área livre e arborizada, rua calçada, água para consumo dos moradores, portão de ferro na entrada 

(BENCHIMOL, p.131 a 133). 
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Segundo Benchimol (1992), no início de 1892, somente a Cia. de Saneamento havia 

construído o número de vilas a que se propusera, passando a ser a primeira companhia a ter 

regulamento para esse tipo de construção. As demais desistiram do ramo da construção de casas 

populares apesar de, inicialmente, com as vantagens e concessões dadas pelo governo, terem 

proporcionado um bom lucro desinteressaram-se por aquele projeto. De maneira geral, as que 

persistiram, como a Cia de Saneamento, terminaram por não concretizar as expectativas dos 

médicos higienistas e do governo no esforço de sanear o espaço de moradia da camada mais 

pobre da cidade, contribuindo com o agravamento da crise habitacional (CARVALHO, 1992, 

p.161 -162). 

 

2.2.1 Censo, Fábricas e Subúrbio  

 

O censo de 1906 registrou o crescimento populacional de alguns distritos, sendo o maior 

deles, respeitadas as proporções do número existente anteriormente, o de Inhaúma. Em 1890, 

esse distrito contava 17.448, em 1906, 67.478 habitantes. As reformas realizadas no centro da 

cidade, em especial, nos distritos da Candelária, Sacramento e São José. Estes locais foram 

cortados pela Avenida Central e sofreram uma série de transformações, como: o alargamento de 

ruas vizinhas, as modificações no entorno com a derrubada de prédios, a diminuição da área a ser 

edificada, o desalojamento de vários moradores e o custo alto dos aluguéis, obrigando a 

população a se deslocar para distritos como o do Espírito Santo, do Engenho Velho, de São 

Cristóvão, do Engenho Novo, de Inhaúma, de Irajá e de Campo Grande (MIYASAKA, 2001, 

p.45). 

No caso do deslocamento para o subúrbio de Inhaúma, o papel do transporte ferroviário foi 

relevante na ocupação desse espaço. Atendendo a essa população havia três tipos de trens: o de 

passageiros, os mistos (cargas e pessoas) e os de subúrbios No caso dos dois primeiros tipos as 

passagens eram mais caras e ofereciam um quadro de horários de viagens menor do que o 

terceiro tipo. 

 O “trem dos subúrbios” passava em todas as estações suburbanas da Estrada de Ferro 

Central do Brasil entre o Engenho Novo e Cascadura. À disposição do trabalhador morador do 

subúrbio estavam 48 horários, para os que utilizavam a linha do centro estavam disponíveis 

apenas 10 horários e em menor quantidade aos que usavam o ramal de Santa Cruz, dispondo de 

apenas sete, mas somente dois atendiam Inhaúma (MIYASAKA, 2011,p.38). 

O fluxo de horário de deslocamento da população em 1900 aumentara de 63 para 100 e 

desse total 80% eram destinados aos “trens de subúrbios”. Os carros de segunda classe eram 
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apelidados de “trens de operários”. A preferência pela viagem nesses carros garantia aos 

trabalhadores uma economia nas passagens e, assim, morar nos subúrbios aos poucos se tornou 

uma opção bastante atraente. 

Esse fato pode ser ilustrado com o registro, em 1895, de um fiscal da municipalidade de 

nome Norberto do Amaral a respeito do crescimento da população proletária no distrito de 

Inhaúma. Provavelmente porque os terrenos eram baratos e por não existir uma legislação que 

inibisse a construção de prédios para moradia. Mais tarde, o decreto de número 391 de 10 de 

fevereiro de 1903 impôs o pagamento de licença para construção e reconstrução de moradias 

nessa região.  

Com esse decreto, a Prefeitura garantiu o aumento da arrecadação e, passados alguns 

meses, o distrito de Inhaúma foi desmembrado, deixando de fazer parte dele as ilhas do Fundão, 

Bayaçu, Catalão, Bom Jesus, Pinheiro e Sapucaia e ilhotas adjacentes. Também foram excluídas 

do seu território “os prédios da Rua Camarista Méier, da Rua Dias da Cruz até a Rua do Engenho 

de Dentro, desta rua, da Rua Manoel Victorino, entre a Rua Engenho de Dentro a Rua Padilha, 

desta rua, da Rua Piauí entre a rua Padilha e a Rua de Santa Cruz e desta rua entre a Rua Piauí e 

a ponte do rio Jacaré” (MIYASAKA, 2011, p.47-48).  

Muitos dos problemas locais serão representados por cartas de seus moradores publicadas 

nas colunas dos periódicos ou defendidos pelos redatores e jornalistas entre 1910 e 1914. 

O desmembramento de Inhaúma reflete o desenvolvimento do distrito e o interesse que 

despertou nas autoridades pela possibilidade de maior arrecadação. O decreto 976 de 31 de 

dezembro de 1903 determina a divisão de Inhaúma em parte urbana e parte rural. Nesse decreto, 

a Prefeitura revogou a cobrança de impostos sobre construções e reformas nos distritos de Irajá e 

Jacarepaguá. 

Ao desenvolvimento de Inhaúma e Engenho Novo somou-se o estabelecimento de 

indústrias na região, além das que haviam se instalado em outras áreas da cidade.  

Trazer os dados sobre o desenvolvimento da indústria no Rio de Janeiro permite 

redimensionar as dificuldades vividas pela população em relação ao trabalho, transporte e 

moradia e o processo de reivindicação.  

As indústrias no Rio de Janeiro foram classificadas, segundo seu porte, em pequena, média 

e grande. Os dados foram fornecidos em publicações oficiais como o da Notícia sobre o 

Desenvolvimento da Industrial Fabril no Distrito Federal de 1908; a do Boletim Comemorativo 

da Exposição Nacional desse mesmo ano e a do Recenseamento realizado em 1920, editado Pela 

Diretoria Geral de Estatística. De acordo com os dados fornecidos, o Rio de Janeiro possuía 726 

empresas: 216 pequenas, 306 médias e 204 grandes. O que definia o porte da empresa era o 



92 
 

número de empregados. A primeira empregava de 1 a 5 operários; a segunda, de 6 a 40 e a 

terceira empregava mais de 40 operários por unidade. Grande parte desses trabalhadores era 

moradora dos subúrbios (LOBO, 1978, v.2 p. 488). 

O Censo de 1920 registrou as indústrias existentes em 1907 e foram assim classificadas e 

quantificadas: 

Quadro 26: As principais indústrias em 1907 

Porte Tipo Quantidade 

Grande fábricas de tecidos e refino de açúcar Todas 

de fundição 28 das 57 

de fumo 5 das 11 

produção de cerveja 10 das 22 

  

Porte Tipo Quantidade 

pequeno de alimentos moagem de cereais 2 

de doces 2 

de massas alimentícias 4 

de águas minerais gasosas 12 

de artefatos de madeira/tamancos 40 

de móveis e decorações 35 

de chapéus (feltro/palha/boné) 29 

de couro (calçados/arreios e selins/malas e bolsas 20 

de metal (fundição/flandres/telas e objetos de arame) 10 

substâncias químicas 2 

material de construção(tijolos e telhas) 6 

de roupas e artigos de armarinho (espartilho/passamanaria) 7 
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Existiam outras fábricas cuja produção era diversificada, com 3 produzindo vassouras, 6 de 

caixas e joias, 2 de papel e papelão, 1 de fabricação e encarnação de santos, 1 de bilhar e 1 de 

velas incandescentes para lampiões de gás
35

. 

Segundo Lobo (1978), o levantamento realizado pela Prefeitura em 1852 foi mais 

completo do que aquele elaborado em 1908. O mais antigo identificou o número de fábricas e a 

sua produção, as oficinas e casas de negócio bem como a localização dos mesmos. Em relação às 

fábricas, sabe-se que havia um total de 50 ramos: com 114 empresas voltadas para a produção de 

fumo; as de alimento e bebidas 109; as de chapéu eram 57; no ramo da impressão 42; o de velas 

e sabão contavam 29; o de veículos de transporte, 21; o de artefatos de madeira com 19; 14 

envolvidas na produção de artigos com metal; produtos de papel e papelão eram 5, os de vidro 

somavam 3 e os de couro também eram 3. Havia também outras fábricas com, no mínimo, uma 

unidade e outras com no máximo duas. 

As fábricas espalhavam-se pelas freguesias de Sacramento, São José, Candelária, Santa 

Rita, Santana, Engenho Velho, Lagoa, Inhaúma, Jacarepaguá e Guaratiba. 

As oficinas tinham a função de consertar e podiam produzir artefatos e serviços. O número 

de operários desses estabelecimentos era menor do que o das fábricas, como também a sua carga 

de trabalho. A localização das oficinas estava restrita às freguesias do centro.  

O setor de tecidos, roupas e armarinhos era de propriedade de imigrantes não portugueses, 

e é interessante destacar que muitos desses trabalhadores de ofícios eram chamados a participar 

ou se filiar aos sindicatos e associações na coluna “Vida Operária” do Correio da Manhã. 

O setor mais expressivo era o da produção de chapéus, contando com 165 unidades. Na 

produção de sabão e velas eram 76 fábricas no total. Desse total 65,78% eram portuguesas, 

19,73% de outras nacionalidades e a porcentagem restante era representada pela brasileira. 

Entre 1907 e 1920, os boletins oficiais relacionaram a localização das fábricas, o que 

permitiu identificar os polos de atração de mão de obra e criar a conjectura em relação às 

moradias dos trabalhadores e o uso de transporte adequado.  

Era essa a localização das fábricas nos subúrbios e na parte urbana do Rio de Janeiro, entre 

1863 e 1895 (BENCHIMOL, 1992, p. 175): 

 

 

 

 

                                                 
35

 “Notícia sobre o Desenvolvimento da Indústria Fabril no Distrito Federal, editada em 1908”. In: LOBO, Eulália 

Maria Lahmeyer. História do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro: IBMEC,1978, p.488. 
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Quadro 27: Fábricas localizadas no Subúrbio da cidade do Rio de Janeiro 

Fábrica Ano  Localização 

Cia de Tecidos de Seda 1893 Estação da Piedade (Freguesia de Inhaúma) 

Cia Industrial do Brasil 1893 Bangu 

 

Quadro 28: Fábricas na zona
36

 central da cidade 

Fábrica Ano  Localização 

Rink 1879 Centro 

São Lázaro (União industrial São 

Sebastião) 

1879 Praia de São Cristóvão  

Vidros e Cristais do Brasil  Rua General Bruce, em São Cristóvão 

Artefatos de barro  Rua General Bruce, em São Cristóvão 

Cia Luz Steárica (velas) 1863 na Rua das Palmeiras 

Cia Nacional de Tecidos de Seda 1863 Praia de São Cristóvão, perto da ponta o 

Caju 

Cia São João (Cia União Industrial) 

tecidos de juta para sacos 

1887 Rua da Alegria 

Fábrica Bonfim ( Cia União Industrial) 1895 Ponta do Caju 

São Cristóvão ( Cia União Industrial 1893 Ponta do Caju 

União Industrial (meias e renda) 1893 Rua Fonseca Teles e Francisco Eugênio, 

São Cristóvão. 

 

Quadro 29: Fábricas na zona norte (arrabaldes): 

 

Fábrica Ano  Localização 

Cruzeiro da América Fabril 1895 Rua Barão de Mesquita, Andaraí Grande 

Fiação e Tecidos Confiança Industrial 1887 Vila Isabel 

Fiação e Tecidos Brasil Industrial 1870 Vila Isabel 

 

Quadro 30: Fábricas na zona sul 

Fábrica Ano  Localização 

Fiação e Tecidos Aliança 1885 Laranjeiras 

Fábrica de Fiação e Tecelagem Carioca 1884 Jardim Botânico 

Fiação e Tecidos Corcovado 1889 Jardim Botânico 

 

A expansão industrial no Distrito Federal foi intensificada pela sucessão de fatores 

favoráveis como o crescimento populacional ocasionado pela migração de mão de obra rural, 

após a libertação dos escravos; pela imigração e pelo saneamento do Rio de Janeiro, visto que 

                                                 
36

 Corresponde às zonas urbanas atuais. 
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doenças dizimadoras como a cólera-morbo e a febre amarela tornaram-se controláveis. Esses 

fatores impactaram na densidade demográfica da cidade, conforme indica o quadro abaixo: 

 

Tabela 8: Evolução da Densidade Demográfica  

Ano  Densidade 

1872 247 h/km² 

1890 409  h/km² 

1900 620 h/km² 

1906 Urbana 

3.928 h/km² 
Suburbana 

191 h/km² 
Fonte: Eulália Lobo (1978, p.469) 

 

Dessa forma, temos três fatores que se articularam promovendo a ocupação dos subúrbios: 

déficit de habitação no centro, transporte barato e a possibilidade de construção ou mesmo a 

possibilidade de pagar um aluguel, devido aos salários mais altos pagos a uma parte dos 

trabalhadores. 

Miyasaka (2011) propôs em seu trabalho trazer à luz a identidade dos moradores dos 

subúrbios e buscou em alguns historiadores especialistas no período inicial da República 

caminhos para a identificação. Encontrou nas reflexões de Benchimol a convicção de que entre 

as pessoas que foram morar no subúrbio estavam aquelas com empregos estáveis como 

funcionários públicos, militares e trabalhadores especializados. Lená Menezes defende que a ida 

para os subúrbios foi, na sua maioria, de os trabalhadores mais pobres – os operários − e que nos 

morros ou redondezas do centro ficaram aqueles sem emprego ou sem ocupação definida. 

Leonardo Santos (2011) colaborou com essa busca por identificar os moradores dos 

subúrbios ao citar um artigo “Esta minha letra” de Lima Barreto, que revelou a identidade de 

parte da população moradora dessa região da cidade, identificando até mesmo uma “aristocracia 

suburbana”: 

Foi um dia destes. Eu vinha de trem muito aborrecido porque saíra o meu 

folhetim todo errado. O aspecto desordenado dos nossos subúrbios ia se 

desenrolando aos meus olhos; o trem se enchia da mais fina flor da aristocracia 

dos subúrbios. Os senhores com certeza não sabiam que os subúrbios têm uma 

aristocracia. Pois têm. É uma aristocracia curiosa, em cuja composição entrou 

uma grande parte dos elementos médios da cidade inteira: funcionários de 

pequena categoria, chefes de oficinas, pequenos militares, médicos de fracos 

rendimentos, advogados sem causa, etc. (BARRETO, 1956, p. 296). 

 

Cruzando a literatura com as informações dos jornais dos subúrbios, podemos concluir que 

sua população era composta de muitos funcionários públicos de menor escalão, militares, 

pequenos comerciantes, trabalhadores de fábricas, de oficinas, médicos, comerciantes, 

professores, empresários da indústria, juízes, funcionários dos Correios e diretores de jornal. As 
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seções de felicitações, anúncios de serviços realizados nas próprias residências e anúncios 

fúnebres dos periódicos suburbanos registram a presença de inúmeros segmentos profissionais 

que optaram pela moradia nas áreas suburbanas.    

Santos (2010) ampliou o nosso conhecimento sobre os trabalhadores que viviam no 

subúrbio quando afirmou: 

Os subúrbios, portanto, pareciam ser mais heterogêneos do que supunha o 

discurso da imprensa, técnicos e autoridades políticas da época. Mas essa 

heterogeneidade estava bem circunscrita a áreas específicas da região. Ele 

tendia ser maior nos centros mais povoados do subúrbio, em especial as áreas 

que circundavam as estações de trem da Central do Brasil e da Leopoldina e as 

que eram servidas por linhas de bonde, como o eram as localidades como 

Méier, Engenho de Dentro, Realengo e os centros de Bangu, Campo Grande e 

Santa Cruz. Ali tanto se podia encontrar pessoas de segmentos considerados 

como de classe média - profissionais liberais, comerciantes, funcionários 

públicos (civis e militares), como trabalhadores das camadas mais populares, 

como empregadas domésticas, agentes do comércio ambulante, operários, 

profissionais da área de serviços e comércio (garçons, sapateiros, padeiros, 

motorneiros, chofeurs, barbeiros, policiais, guardas etc.). Muitos deles, 

provavelmente a grande maioria, trabalhavam não na região, mas sim, no centro 

da cidade (SANTOS, 2010, p.262-263). 

2.3  Discursos Cruzados: População, Imigrantes, Subúrbios e Imprensa 

Na última década dos oitocentos, o Distrito Federal apresentava as condições ideais para a 

instalação de indústrias em seu território. Entre muitos critérios para a decisão dos empresários 

estava o fato de ter um mercado consumidor ávido de seus produtos, dispor de matéria-prima e 

de um mercado de capital propenso a investir e, por fim, a sede do governo localizar-se no Rio 

de Janeiro. O comércio de cabotagem e o transatlântico complementaram o rol de vantagens para 

a instalação das indústrias. 

Nesse período a população brasileira teria aumentado em 33%, o mercado de consumo e o 

trabalho faziam do Rio de Janeiro, segundo Lobo (1978), a maior cidade brasileira. Essa 

prosperidade arrastava outros setores, como foi o caso da comunicação. O Governo Federal, 

incentivado pelos novos ventos da economia, projetou a urbanização da cidade e criou leis para 

combater o analfabetismo. A própria carta magna de 1891 incentivava esse combate, e 

encontramos no Capítulo IV, Das Atribuições ao Congresso, no artigo 35º, incumbência dos 

eleitos em fazer cumprir o que se segue: 

 
2º) animar no Pais o desenvolvimento das letras, artes e ciências, bem como a 

imigração, a agricultura, a indústria e comércio, sem privilégios que tolham a 

ação dos Governos locais; 3º) criar instituições de ensino superior e secundário 

nos Estados; 4º) prover a instrução secundária no Distrito Federal. 

(Constituição Federal de 1891).  
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A preocupação do novo regime com o analfabetismo se estendeu pelo governo de 

Marechal Hermes, com promoção de reuniões de professores primários e secundários em 

Congressos durante os anos de 1911, 1912 e 1913. Nesse processo, foram envolvidos professores 

de instituições públicas e particulares, representantes do governo, pessoas ligadas à Educação, 

profissionais de instituições científicas e jornalistas. De positivo, foi a “ampliação do debate 

educacional sobre a necessidade de reformas políticas da educação de modo a promover a 

efetivação da escolarização da infância e diminuir o analfabetismo, muito embora o esforço 

tenha sido maior que os resultados na área da Educação” (SILVA, 2010, p.2).     

Alexandra L. da Silva (2009, p.2), em seu artigo sobre os manuais didáticos da História do 

Brasil entre 1870 e 1920, afirmou que, em 1890, havia cerca de 500.000 pessoas na cidade, o 

dobro do que havia em 1870. Daquele meio milhão, foram registrados cerca de 270 mil como 

alfabetizados. Diante desse grave problema, os diretores e equipe dos periódicos precisaram 

elaborar estratégias para ampliar o número de eleitores. Então decidiram repaginar as edições 

com as seguintes medidas:  

 
[...] separação clara na edição das notícias informativas dos artigos de opinião; 

publicação de ilustrações, por vezes tomando inteiramente a primeira página das 

publicações; criação de sessões que conquistam rapidamente o público, como, 

por exemplo, os palpites do jogo do bicho e as modinhas dos cordões 

carnavalescos; separação do trabalho no interior da redação e das oficinas, com 

novos profissionais como o repórter, o secretário, o paginador, entre diversos 

outros; adoção de estratégias promocionais, tais como distribuição de brindes, 

entre dezenas de ações (BARBOSA, 2010, p.123).  

 

As relações entre imprensa e cidade mostraram o esforço para erradicar o analfabetismo. 

Além da imprensa, o governo demonstrava empenho em vencer aquela realidade brasileira da 

Educação marcada, em 1890, pela existência de 80% de analfabetos.   

Da parte dos periódicos, sabe-se que venceram, em parte, as barreiras do não letramento ao 

lançarem como recurso as ilustrações, cujo poder de comunicação de massa foi potencializado. 

As litografias, caricaturas, ilustrações da art-noveau e fotografias publicadas por alguns jornais 

de maior recurso ou com potencial maquinário atraiu os “leitores” aumentando a compra das 

edições diárias do seu jornal preferido. Surgiram da oportunidade desses novos tempos 

profissionais especializados na arte gráfica (MARTINS; LUCA, p.39-46). 
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Passados onze anos, surgiu o Correio da Manhã. Do advogado Edmundo Bittencourt, 

oferecia uma proposta inovadora no cenário da imprensa brasileira. O periódico assumiu-se 

como isento das influências e práticas antigas do governo de Campos Salles
37

.  

Sodré (1965) reproduziu o posicionamento do jornal a respeito da sua prática ímpar: 

“quebrava a placidez aparente, alcançada pelo suborno, pela sistematização da corrupção, 

institucionalizada, na compra da opinião da imprensa”. No seu editorial de comemoração do 

quarto ano de circulação, reafirmou os rumos traçados na sua estreia: “Veio para lutar, resoluta e 

serenamente, em prol dos interesses coletivos sacrificados por uma administração arbitrária e 

imoral. Venceu por isso.”(SODRÉ 1965, p.329). 

A opinião de Sodré sobre o Correio da Manhã reforçou a escolha de tornar objeto de 

estudo as queixas suburbanas divulgadas diariamente pelo periódico. O historiador expôs a 

crítica de Luís Edmundo sobre aquele jornal: 

Foi para combater esse estado de coisas e restabelecer na imprensa do país, 

aquêle sentido patriótico que fêz a glória de Evaristo e criou, por muito tempo, a 

autonomia do nosso povo, que um jovem advogado, cheio de audácia, de 

energia e de civismo, pensou em lançar, aqui, um periódico rompendo as 

normas que os outros, até então, haviam estabelecido, trincheira de ação ativa e 

patriótica, capaz de confundir, desbaratando, comendador e sua grei, fôlha 

exclusivamente nossa, onde se defendessem os conculcados interesses do povo 

que uma fatalidade histórica oprimia e humilhava. Era necessário, para isso, 

apenas, um aparelho economicamente independente e rigorosamente brasileiro, 

um grupo de auxiliares cheios de fé e de bravura pessoal. A gazeta devia ser 

sem apresentação de espalhafato, porém feita com muita honestidade de 

conduta, muita lisura naquilo que afirmasse, e, sobretudo, persistência e 

esperança no futuro (BITTENCOURT, Edmundo 1901, p.1).  

 

A análise das queixas suburbanas veiculadas nos periódicos Correio da Manhã, A Epoca e 

em outros de menor tiragem, como os que circulavam nos subúrbios cariocas nessa mesma 

época, ainda sobre o forte efeito das reformas urbanas implementadas na cidade durante o 

governo de Rodrigues Alves. Contudo, nos permite identificar a existência de uma prática 

política e consciente dos moradores com residência às margens da Estrada de Ferro Central do 

Brasil, principalmente no que diz respeito às cartas endereçadas aos jornais citados e transcritas 

nas colunas “Reclamações”, “Voz Operária” e “Correios Suburbanos”. A cultura política 

construída a partir desse suporte permite investigar sob um novo olhar e abordar outros aspectos 

desse material. 

Colabora para essa afirmação, o trabalho de Lenilson da Silva Araujo apresentado no I 

Colóquio do LAHES, em 2005, no momento em que analisa as relações entre cidade e cidadania, 

                                                 
37

 Campos Salles considerava a compra da opinião da imprensa uma prática comum e eficiente para influenciar 

partidos e grupos políticos. Segundo o presidente, a subvenção à imprensa produziu resultados favoráveis à sua 

política de salvação financeira do país (SODRÉ, 1965, p.316-317). 
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numa referência à experiência dos trabalhadores de Juiz de Fora, fornecendo elementos de 

reflexão para que se reconstitua a cultura política dos trabalhadores e moradores dos subúrbios 

da cidade do Rio de Janeiro entre 1910 e 1914.  

Araujo trouxe para o debate o pensamento de Serge Berstein (1998) a respeito do conceito 

de cultura política, o que pode facilitar a compreensão e o alcance de novos significados contidos 

nos discursos veiculados nos periódicos Correio da Manhã e A Epoca. (ARAUJO, 2005 p.2 )  

Segundo o historiador francês,  

a cultura política constituía um conjunto coerente em que todos os 

elementos estão em estreita relação uns com os outros, permitindo definir 

uma forma de identidade do indivíduo que dela se reclama” (Berstein, 

ano, p 350-351.) Araújo colabora com esse pensamento de Berstein 

quando afirma que se pode compreender “as motivações dos atos dos 

homens num momento de sua história, por referência ao sistema de 

valores, de normas, de crenças que partilham. (ARAUJO, op. cit, p.2.). 

 

José Murilo de Carvalho e Eduardo Silva construíram um discurso afinado sobre o 

significado das queixas do povo publicadas no Jornal do Brasil entre 1900 e 1910. Carvalho 

defendeu que no momento da Proclamação da República o povo estava inerte politicamente. Na 

sua análise sobre República e cidade, o historiador compreendeu que havia um divórcio entre as 

duas e que a primeira reprimiu a mobilização política da população urbana. Ele afirmou: 

A castração política da cidade e sua transformação em vitrina, esta última 

efetivada nas reformas de Rodrigues Alves e na grande exposição 

nacional de 1908, inviabilizaram a incorporação do povo na vida política 

e cultural. Porque o povo não se enquadrava nos padrões europeus nem 

pelo comportamento político, nem pela cultura, nem pela maneira de 

morar, nem pela cara (CARVALHO, 2006, p.162).            

 

Apesar desse discurso da não participação do povo, encontro em outro trecho do seu texto, 

a contradição desse pensamento: 

Impedida de ser república, a cidade mantinha suas repúblicas, seus 

nódulos de participação social, nos bairros, nas associações, nas 

irmandades, nos grupos étnicos, nas igrejas, nas festas religiosas e 

profanas e mesmo nos cortiços e nas maltas de capoeiras. Estruturas 

comunitárias não se encaixavam no modelo contratual do liberalismo 

dominante na política (ibidem, p.163). 

 

 Nesse recorte do pensamento de Murilo de Carvalho apoio minha defesa de que as 

pequenas atitudes ou ações de questionamento do povo já indicavam uma busca pela sua 

cidadania, e o registro, em alguns jornais dos anos iniciais da República, confirma a 

argumentação de que as queixas consistiram num movimento consciente e político da população, 
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que embora não reunisse forças para alterar os rumos da política em 1889, aos poucos utilizou o 

seu discurso na imprensa para construir sua identidade política.  

O foco do estudo, portanto, está relacionado à formação do pensamento e das ações 

políticas da população que vivia nos subúrbios entre 1910 e 1914, no governo de marechal 

Hermes da Fonseca. Dessa forma, faz-se necessário conhecer os discursos (jurídico, político e 

médico), que sustentaram a organização do espaço urbano, o processo de inserção na economia 

capitalista, a confluência de capitais voltados para a produção industrial, para o transporte e 

serviços, a formação e o cotidiano dessa população dos subúrbios que explicitará na imprensa 

suas reivindicações.  

Nesse esforço pela leitura, os imigrantes contribuíram por sua prática na produção e 

circulação de periódicos étnicos e bilíngues, ainda que apenas no meio desses grupos nacionais. 

A maioria desses jornais era produzida por italianos, mas havia a dos espanhóis, alemães, 

ingleses, franceses, libaneses e japoneses. Nessa fase inicial da nossa industrialização, o 

operariado organizou-se e produziu seus primeiros panfletos e jornais de orientação anarquista, 

socialista, sindicalista revolucionário e comunista, cuja circulação, muitas das vezes, foi 

clandestina, mas mantendo a missão doutrinária, a divulgação cultural valorizada pela esquerda, 

a difusão de jornais comprometidos com os seus programas e ideais (MARTINS; LUCA, 2010, 

p.45). 

Ao final do século XIX, partidos operários foram formados. Entre eles, destacam-se: o 

Partido Operário do Rio de Janeiro (1890), o Partido Operário Independente (que procurava 

integrar o operário, como cidadão, na luta pela melhoria do padrão de vida, respeitando o Estado 

e a ordem jurídica), o Partido Socialista, de caráter coletivista, fundado no Rio de Janeiro em 

1902 (LOBO, 1978:505). Essa afirmação da historiadora reforça a importância dos sindicatos na 

formação da cidadania de parte da população dos subúrbios do Rio de Janeiro. 

No Congresso Operário socialista de 1892, o Código Civil foi discutido e como resultado 

foi proposto um programa de reformas e melhoria de condições de vida do proletário, sendo 

fundado o Partido Socialista Brasileiro. Mariano Garcia, em sua “Columna Operária” do jornal A 

Epoca, esclareceu a importância dos pontos do programa do partido para os seus eleitores. 

(GARCIA, A Epoca,1912, edição 8,p.6). 

 No início do século XX, entre 1902 e 1905, algumas greves foram deflagradas com o 

intuito de reduzir as jornadas de trabalho dos adultos para 8 horas e das crianças para 6 horas 

diárias. A de 1903 foi considerada a maior greve do Distrito Federal, iniciada pela Federação dos 

Operários de Tecidos e seguida por sapateiros, pintores, gráficos, artistas chapeleiros e 

estivadores. A Federação reivindicava a redução da jornada para 8 horas diárias e o aumento de 
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40% no salário. Os trabalhadores envolvidos no movimento grevista foram demitidos e sofreram 

dura repressão policial. 

Outras organizações de operários foram criadas, como os sindicatos dos tipógrafos e dos 

chapeleiros e a Federação das Associações de Classe. A maior parte das organizações de 

trabalhadores de ofícios era chamada a participar, organizar e lutar pelos seus direitos por meio 

da divulgação e chamadas para assembleias na coluna “Vida Operária” do Correio da Manhã, 

principalmente, no período de 1910 e 1914. 

Em relação à imigração, a Lei da Imigração, “Adolfo Gordo”, de 1907, determinava a 

expulsão de forma sumária, com base em relatório policial, cuja alegação fosse de subversão. 

Apenas aqueles imigrantes com dois anos de residência no país, casados com brasileira, viúvos 

ou com filhos brasileiros não estavam submetidos à expulsão sem julgamento. 

Segundo Eulália Lobo, a Lei da Imigração, a repressão policial ao movimento operário, a 

substituição de operários por trabalhadores rurais, em caso de greve, e a pressão dos empresários 

sobre os trabalhadores eram fatores de enfraquecimento da luta da classe trabalhadora. Além 

desses elementos, a historiadora acrescentou a participação de mulheres e crianças no trabalho 

das fábricas e as lutas entre brasileiros e portugueses como impedimentos à organização de 

resistência operária (LOBO, 1978, p.507-508). 

Quanto à questão da composição da classe operária, a historiadora não considerou como 

operários os trabalhadores de ofícios, por configurarem um perfil de trabalho pré-capitalista. 

Foram identificadas dentro dessa classificação as atividades dos sapateiros, chapeleiros e os da 

produção de artigos de vestuário por exercerem suas atividades em casa e resistirem à filiação 

aos sindicatos de suas categorias. 

O aparecimento de sindicatos modernos e do movimento operário tomou força a partir de 

1907. As queixas suburbanas no governo de Marechal Hermes constituirão repertório da cultura 

política constituída nas e pelas colunas dos periódicos nesse governo.  A experiência de viver 

nos subúrbios guarda estreita relação entre política, trabalho, transporte e habitação o que marca 

indelevelmente o cotidiano de seus moradores.  

A atuação do movimento anarquista também ajudou a fortalecer uma consciência dos 

trabalhadores, o que os levou a protestar nos jornais. No Rio de Janeiro, o primeiro registro do 

movimento anarquista data do ano de 1892, segundo o relatório da polícia da capital. As reuniões 

de estrangeiros, com o propósito de divulgar ideias libertárias entre os trabalhadores, não 

passaram despercebidas. Os periódicos anarquistas começaram a circular somente em 1898. O 

chapeleiro José Sarmento Marques era diretor da publicação O Despertar e O Protesto, sendo 

que este último foi produzido por militantes brasileiros, espanhóis e portugueses. Outros títulos 
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foram escritos em diversos estados do Brasil como o caso do A Luta de 1906, publicado no Rio 

Grande do Sul; em Minas Gerais, entre 1906 e 1907, A Nova Era dirigido pelo Avelino Foscolo 

e em 1908, no Ceará, na cidade de Fortaleza, O Regenerador. 

Luigi Damiani, italiano, conhecido como Gigi, ao chegar ao Brasil, em 1897, empenhou-se 

em divulgar o pensamento anarquista. Atuou na cidade de São Paulo, cuja missão foi “difundir a 

ideia libertária entre operários e outros, denunciando as condições de exploração dos 

trabalhadores nas fazendas de café e nas fábricas da cidade” (TOLEDO, 2002). Na difusão da 

ideologia anarquista, destaca-se a propaganda como ação maior do grupo e o processo de 

cooperação voluntária entre eles. 

No Rio de Janeiro, os grupos de propaganda, segundo Batalha (2000), quase sempre eram 

bastante informais, atuavam na publicação de periódicos, investiram na educação dos 

trabalhadores e participavam de diversas associações operárias, atuando, inclusive nos 

sindicatos. Carlos Marques (2012) descreveu assim a imprensa anarquista:  

 
Os jornais anarquistas não possuíam anúncios, segundo a concepção libertária, 

proibidos, pois os jornais deveriam ser sustentados por seus leitores, caso 

contrário perderiam o objetivo doutrinário. Devido à precária sustentação 

econômica, as edições possuíam, em geral, quatro páginas de tamanho tabloide, 

com exceção do número dedicado ao Primeiro de Maio, que, em geral, recebia 

um número maior de páginas e no qual as ilustrações apareciam repletas de 

alegorias. (MARQUES, Carlos. Antíteses, v5, n.10 p. 855-864, jul/dez,2012). 

 

Toledo (2012), a partir das fontes analisadas, identificou os grupos de adeptos ao 

anarquismo, geralmente, compostos por trabalhadores manuais: tipógrafos, lixeiros, sapateiros, 

operários de olarias, pedreiros, carpinteiros, chapeleiros, ferroviários e outros. O processo de 

adesão, provavelmente, pode ter sido iniciado a partir da leitura de impressos que circulavam na 

época, e para que o analfabetismo não inibisse essa movimentação, os alfabetizados liam para os 

seus companheiros. A historiadora concluiu que um mesmo jornal poderia passar por várias 

mãos, sendo conservado e relido, visando a maior circulação das ideias ali contidas. Esses 

mesmos grupos agiam de forma a consolidar suas ações: investindo na criação de escolas, na 

publicação de livros e folhetos, mantendo a comunicação com a imprensa anarquista e operária 

no exterior. A divulgação de suas ideias passava também pela criação de centros de estudos e 

bibliotecas, publicação de jornais, atividades teatrais, organização de conferências, debates, 

piqueniques, viagens de propaganda, fortalecendo as ações de difusão daquela corrente 

ideológica. 
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2.4 A vida no subúrbio pela imprensa 

As fontes de caracterização da vida nos subúrbios são fartas porque a literatura e a 

imprensa cultivaram um olhar diferenciado, demonstrando a fibra e a poética de seus moradores. 

O periódico Progresso Suburbano começou a circular em março de 1902, num domingo, 

trazendo na coluna “A vida nos Subúrbios” os modos de ser e viver de parte da sociedade do 

Distrito Federal. A folha constatou as mudanças rápidas que ocorreram no espaço do subúrbio e 

o crescimento admirável da população. O comércio foi citado como mola propulsora do 

progresso e da prosperidade na região, mas nela havia empecilhos que travam o crescimento do 

subúrbio: a ausência de melhoramentos e ações positivas geradas pelo governo municipal. 

O transporte foi um dos temas abordados, termômetro das dificuldades pelos quais passava 

o morador dos subúrbios. As reclamações estavam voltadas para a deficiência de transporte de 

mercadorias oriundas do comércio e da agricultura. As estradas eram poucas e muito ruins e 

prejudicavam a circulação dos artigos. O redator alertava que a população pagava seus impostos 

municipais e não tinha retorno sofrendo, assim, com a deficiência dos meios de transporte. O dia 

a dia dessa população era caótico como mostra esse pequeno trecho: 

[...] A falar francamente, não temos meio de conducção para os pontos 

distantes da Estrada de Ferro; a não ser o bond de Guaratiba, que não 

chega ao ponto terminal, o manhoso  bondinho de Itaguahy, o de 

Sepetiba, que descarilha de 5 em 5 minutos e o de Jacarépaguá, cujo 

serviço não corresponde ás necessidades do publico, não há outros meios 

de conducção de que possa dispor a numerosa população dos 

subúrbios[...](Progresso Suburbano,1902, p.1). 

 

Na segunda edição, reforçou a situação das estradas em mau estado, do esforço e 

sobrecarga dos animais para transportarem as mercadorias, solicitou do Prefeito e do Conselho 

Municipal medidas de urgência para as obras, uma vez que havia verba já destinada e 

aguardando para serem aplicadas naquela região. 

O Progresso Suburbano existia para fortalecer e defender o comércio da região, mantendo 

na coluna “Vida de Subúrbio” o espaço pedagógico aos consumidores e dos próprios 

comerciantes, mostrando que a área de atuação no subúrbio era extensa e que todos poderiam 

atuar de forma honesta, ordeira e atendendo a todos, nas duas pontas do comércio - produtores e 

consumidores − a fim de lucrarem e atenderem com eficiência (Progresso Suburbano, 1902, 

edição 3, p.1). 

O viver nos subúrbios também foi colocado em confronto com o do centro da cidade Da 

forma como descrevia, era um paraíso viver no primeiro e, metaforicamente, um inferno o no 

segundo: 
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[...] Eis, o que é a vida na cidade incommodos, empurrões, furtos e desgostos, 

nos theatros; nos outros logares de divertimentos não fallámos, pois são tantos 

inconvenientes que o nosso artigo não comporta enumeral-os. A vida nos 

subúrbios é mais tranquila, mais suave e talvez mais amorosa, poética e 

duradoura; tanto é que aplicarei aos subúrbios o que o nosso grande poeta dizia:  

“Nossos bosques tem mais vida,  

Nossa vida mais amores.” (Progresso Suburbano, 1902, edição 4 p.1). 

. 

O redator arremata o texto com versos do hino nacional, num esforço de construir uma 

imagem, uma identidade e valores nacionais nos leitores do seu periódico. Ou seja, pretendia 

criar um sentimento de pertencimento cultural para os moradores reconhecerem-se como 

população rica em formas de viver e ser. Nessa construção, encontro apoio no pensamento de 

Pierre Mayol sobre esse processo de construção identitária do espaço suburbano, quando 

afirmou: “o bairro se inscreve na história do sujeito como a marca de uma pertença indelével na 

medida em que é a configuração primeira, o arquétipo de todo o processo de apropriação do 

espaço como lugar de vida cotidiana pública” (MAYOL, 2008, p.44).  

A imprensa suburbana, nesse aspecto, colaborou intensamente na construção desse capital 

cultural, político e social. Esse propósito inspirou a maioria dos periódicos suburbanos. De forma 

criativa e original, O Suburbio publicou um monólogo da Rua Marília de Dirceu do Méier. Dizia 

ela: 

Sol porque me abandonas? Na tua ausência, não vês que fico mergulhadas(sic) 

nas mais espessas trevas? 

E tanta era a luz que aureolava fosse d’aquella cujo nome herdei. 

[...] 

E, no entanto, aqui me vou cobrindo de matto bravo, como de parasitas o corpo 

de um pária! A noite ahi vem desdobrando sobre a terra o  seu  manto de veludo 

negro; e, dentro em pouco eu ficarei para aqui abandonada [...](O Subúrbio,  

edição 2, 1907). 

 

As dificuldades vividas pelos moradores do subúrbio, como falta de iluminação, capinação 

das ruas e assaltos também foram expostas por meio dessa personificação de uma das ruas mais 

conhecidas do Méier. 

No campo da literatura, Afonso Henriques de Lima Barreto, no artigo intitulado “A 

Estação”, reconheceu o papel fundamental das estradas de ferro na construção da vida suburbana 

e a fartura do comércio do lugar:  

“Na vida dos subúrbios, a estação da estrada de ferro representa um grande 

papel: é o eixo da sua vida [...]. 

[...] é em torno da “estação” que se aglomeram as principais casas de comércio 

do respectivo subúrbio.  Nas suas proximidades, abrem-se os armazéns de 

comestíveis mais sortidos, os armarinhos, as farmácias, os açougues e – preciso 

não esquecer – a característica e inolvidável quitanda (SANTOS e outros, p.28). 
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A sua experiência de morar no subúrbio narrou no artigo “A Estação” da seguinte maneira: 

 
É o Méier o orgulho dos subúrbios e dos suburbanos. Tem confeitarias 

decentes, botequins frequentados; tem padarias que fabricam pães estimados e 

procurados; tem dois cinemas, um dos quais funciona em casa edificada adrede; 

tem  um circo-teatro, tosco, mas tem; tem  casas de jogo patenteadas e 

garantidas pela virtude, nunca posta em dúvida, do Estado, e tem boêmios, um 

tanto de segunda mão; e outras perfeições urbanas, quer honestas, quer 

desonestas(BARRETO,1983, p.28). 

 

Barreto expôs a outra face do subúrbio, aquela que revelou uma crítica mais ácida às 

questões do cotidiano do morador do subúrbio, muitas delas em intervalo de tempo que não se 

relaciona à pesquisa. 

Mas a imprensa não é a única fonte para se conhecer a população suburbana. Há inúmeras 

possibilidades registradas na história. Além dos dados frios dos números estatísticos, o texto 

literário também publicado na imprensa encontramos nas poesias e músicas compostas na “Era 

de Ouro do Rádio Brasileiro” o verdadeiro sentido para eles ser um morador suburbano. Luís 

Peixoto escreveu a poesia e Orlando Silva a gravou em 1956, “Subúrbio”: 

Subúrbio 

Luís Peixoto 

Subúrbios, subúrbios 

das moças prendadas 

que fazem bordados 

e querem casar, 

 

dos cães vira-lata 

que latem à lua, 

enquanto as galinhas 

se deixam roubar. 

 

Das ruas barrentas, 

tão simples e humildes 

que até nem o nome 

se lê nos jornais, 

 

e sobem ladeiras, 

de noite sozinhas, 

de cem em cem metros, 

um bico de gás. 

 

Subúrbios do tempo 

do chá com torradas, 

sofá de palhinha, 

xadrez e gamão. 

 

Subúrbios teimosos, 
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dos trens atrasados, 

subúrbios pacatos, 

do meu coração! 

 

Meu Deus, quem me dera 

ir dar um passeio 

com as vossas morenas, 

cavar um namoro... 

 

ir vê-las, aos pares, 

domingo, na praça, 

sorrindo pra gente 

com um dente de ouro! 

 

Ser noivo no Méier, 

ouvindo uma valsa, 

o "Sonho de Valsa", 

mimoso, sutil... 

 

Ser meio mulato 

mulato e foguista 

da Estrada de Ferro 

Central do Brasil! 

 

O cotidiano tranquilo dos subúrbios cariocas representado na poesia coexiste com a luta do 

trabalhador e morador representado tão bem nos textos de Afonso Henriques de Lima Barreto 

publicados nos jornais após os anos do governo federal de marechal Hermes e do municipal de 

Bento Ribeiro. 

A fase de jornalista de Lima Barreto surgiu nos anos finais de sua vida e são inúmeras as 

crônicas publicadas nos principais jornais da cidade, onde as críticas contundentes dirigiam-se ao 

governo municipal e aos auxiliares dessa gestão. Da sua coleção de crônicas, publicadas após o 

período em estudo, podem ser destacadas as descrições do modo de morar nos subúrbios. Sobre 

as casas suburbanas, Barreto descreveu a sala como ponto agregador da família suburbana. A 

Gazeta de Notícias publicou o artigo que descrevia ser um lar suburbano: 

 

 [...] Na escala da casa, presidia sempre a capacidade da sala de visitas para a 

comemoração coreográfica das datas festivas da família. Os construtores das 

casas já sabiam disso e sacrificavam o resto da habitação à sala nobre” 

(BARRETO, 1956, p.62 apud Santos, 1983). 

 

A construção de casas no subúrbio está intimamente relacionada ao ponto crucial da 

administração da Prefeitura: as licenças para esse fim. O Código de Postura, vigente na década 

de 90 do século XIX, consistia em documento regulador e inibidor do surgimento de habitações 
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sem o cumprimento das exigências das normas da Junta de Higiene Pública. O Código de 

Postura tratou especialmente da parte urbana, o que permite compreender essa determinação na 

resolução promulgada em 17 de junho de 1893, apresentando apenas um único artigo sobre a 

questão da construção nos subúrbios: “prescrevia que os prédios deveriam ficar três metros 

afastados do alinhamento das ruas”.  

A Prefeitura concentrou suas restrições para construção apenas na parte central da cidade. 

Para o subúrbio, especialmente no distrito de Inhaúma, as regras eram bem frouxas, sugerindo, 

segundo Myasaka (2011), que a ocupação das áreas suburbanas não fossem importantes.  

Na administração de Pereira Passos, o subúrbio passa a ser considerado como parte 

integrante da cidade, pois há indícios, nos seus decretos, de querer promover uma igualdade nos 

procedimentos entre os distritos para a construção de prédios. Percebe-se essa mudança no 

Decreto nº 391 de 10 de fevereiro de 1903 que determinou: 

 

Artigo 1o. Nenhuma obra de construção, reconstrução, acréscimos e 

modificações de prédios poderá ser começada nas freguesias da Candelária, 

Santa Rita, Sacramento, S. José, Santo Antônio, Espírito Santo, Santana, Glória, 

Lagoa, Gávea, S. Cristóvão, Engenho Velho, Engenho Novo, Inhaúma e Irajá 

sem licença da Prefeitura. 

Parágrafo único. Nas demais freguesias do Distrito Federal ficarão as 

construções apenas sujeitas ao preparo do solo pela drenagem e aterro, quando 

afastadas pelo menos nove metros do eixo das estradas, dependendo de arruação 

no caso contrário (MIYASAKA, 2011, p.89). 

 

Essas e outras questões servirão de aporte para afirmar o alcance das queixas suburbanas 

no governo federal de marechal Hermes e na administração do prefeito Bento Manuel Ribeiro 

Carneiro Monteiro.  
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Capítulo III – AS QUEIXAS SUBURBANAS ENTRE 1910 E B1914 NA IMPRENSA 

CARIOCA – VIAS DE CONSTRUÇÕES DOS DIREITOS POLÍTICOS E SOCIAIS 

 
 

3.1 Perfis dos jornais no governo marechal Hermes 
 

Na alvorada do ano de 1910, as páginas dos periódicos alimentavam-se das notícias sobre 

as candidaturas de Rui Barbosa e Hermes da Fonseca. Eram pautas apaixonadas em defesa desse 

ou daquele candidato, predominando até o fim a polarização das opiniões sobre as duas 

campanhas. Os jornais, após a eleição presidencial, continuaram acompanhando de bem perto 

todas as ações de Hermes, principalmente, no que dizia respeito às promessas de  campanha.  

Segundo Borges (2011, p26), as duas campanhas eram face de uma mesma moeda, isso 

porque não havia diferença nas camadas sociais que as apoiavam; pelo contrário, havia 

aproximação entre a campanha civilista e a hermista: 

Os dois se opõem eleitoralmente, esgrimem argumentos contrários e se 

distanciam, mas, a despeito disso, contribuem com seu desempenho para 

a montagem e o reforço do traço oligárquico da cultura política da 

Primeira República (Borges, 2011, p.26). 

 

Entre o lançamento das candidaturas, em 1909, e o dia da eleição, 1 de março de 1910, o 

Correio da Manhã variou o seu apoio. Inicialmente defendeu o candidato militar e quando Gil 

Vidal reassumiu a direção da redação, passou a atacar aquela candidatura. A partir desse 

momento, dois gigantes da imprensa se colocaram em lados opostos na campanha: o Correio da 

Manhã fez forte pressão contra a candidatura de Hermes, enquanto o Jornal do Brasil dedicava-

lhe vigorosamente apoio.  

Nas páginas do Correio da Manhã, na edição 319, no dia da posse, 15 de novembro, foi 

publicada e relembrada a plataforma de campanha apresentada ao público que compareceu ao 

Teatro Municipal em 26 de dezembro de 1909. Nesse discurso Hermes chamou para si as 

responsabilidades de desenvolver e fazer progredir a pátria, sempre de acordo com a constituição 

de 1891 e defendeu que o “princípio liberal da representação das minorias inscrito na 

constituição federal deve ser observado positivo, insofismável e honestamente”. Os partidos 

políticos com programas definidos continuariam a existir para manter o sistema representativo e 

afirmou a importância da distribuição da justiça, componente essencial das funções dos 

governantes. Observou que os códigos de leis deveriam ser a fonte das disposições sábias e 

promotoras de igualdade na sociedade. Esperava que a promulgação do código civil ocorresse e 

não fosse mais adiado como algum tempo estava sendo feito. Na continuação de seu discurso 
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criou uma estreita relação entre a educação técnica e o crescimento econômico e, em resumo, 

propunha a associação entre escola e trabalho para o desenvolvimento na nação: 

 

Se o adiantamento de um povo afere-se em parte pela real e efetiva 

segurança de seus direitos á sombra da lei e da justiça, a perfeita intuição 

deles depende do grau de instrução que ella revela. 

Eis porque deve ser essa a cobiça mais prodigamente disseminada, 

começar pelo profuso ensino primário e desenvolvida pelo profissional 

artístico, industrial e agrícola, pratico quanto possível, imprescindível em 

um paiz novo cujas fontes de riqueza por inexploradas, não lhe facilitam 

o encaminhamento rápido para a independência econômica. 

 

Segundo o candidato, a solução para o problema do país estava nas atividades fecundas do 

artista, do operário, do agricultor, do industrial. Entre as propostas para o seu mandato incluiu a 

reorganização do Exército; políticas que valorizassem a indústria e o comércio; a adoção de 

tarifas equilibradas que não ofendessem os negócios de importação e exportação e a não 

penalização do capital particular, que segundo o candidato, era ele que movimentava o país. 

Essa exposição do posicionamento da imprensa favorável ou não a Hermes e a sua 

plataforma justifica-se pelo fato de que, ao serem analisadas as queixas suburbanas e o sentido 

que tomaram naquele contexto, torna-se necessário confrontá-las com as ações adotadas pelos 

governos federal e municipal na busca pelos seus efeitos concretos. 

Como forma de resistência o Correio da Manhã empenhou-se em discutir o resultado das 

eleições, expondo os boletins de apuração, apontando as fraudes, contestando os resultados, mas 

não obteve sucesso. Hermes Rodrigues da Fonseca, a 15 de novembro de 1910, tomou posse. 

As colunas que tratavam das queixas suburbanas publicadas por aquele jornal aos poucos 

refletiram as mudanças decorrentes do resultado da eleição.  A coluna “Reclamações”, 

inicialmente, expunha as queixas oriundas dos moradores da parte central da cidade e arrabaldes 

e mais tarde, passou a incluir as dos subúrbios. Em 1º de março, inaugurou a coluna específica 

para a população suburbana, intitulada “Correios Suburbanos”. Durante 50 edições a seção 

cumpriu parte do objetivo que o jornal se propusera, sendo substituída pela “Subúrbios e 

Arrabaldes” que esteve presente em apenas em 31 edições do jornal. A partir de 3 de setembro 

de 1910 foi suspensa a publicação, apenas permanecendo a “Reclamações”. Em 9 de fevereiro de 

1912 surgiu uma nova seção sob o título “Queixas que nos fazem providências que nos pedem” 

que tratava das queixas da população com formato muito semelhante ao de “Reclamações”. Ela 

surgiu na edição 3857, convivendo com artigos que tratavam de assuntos específicos da região 

suburbana como o caso da edição 5098, “Os despresados subúrbios da capital”.  
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3.1.1 O prefeito Bento Ribeiro e as ações vistas pela imprensa 

 

Nesse recorte temporal, a eleição de Bento Ribeiro para o mesmo período de governo de 

Hermes permite conhecer algumas das ações do prefeito que impactaram a vida dos moradores 

dos subúrbios e o grau de participação política que gerou. 

Segundo Claudia Mesquitta (2013), o prefeito Bento Manuel Ribeiro Carneiro ao tomar 

posse preocupou-se em implantar um programa de austeridade econômica, evitando despesas, 

uma vez que as finanças municipais encontravam-se desorganizadas. Apesar disso, deu 

continuidade às obras já iniciadas, mas sempre preocupado em não extrapolar os gastos.  

Uma das razões para orçamento municipal de 1910 ter ficado comprometido deveu-se ao 

fato de não ter havido eleição para o Conselho Municipal, uma vez que ele era o responsável 

pela sua aprovação. A solução para a questão do orçamento foi dada pelo artigo 3º da lei n.939, 

de 29 de dezembro de 1902, e de acordo com o disposto no art.27, parágrafo 7º do decreto 

número 5.160, de 8 de março de 1908 que determinava: 

Art .unico. Fica prorogado (sic) para o exercício de 1910 o actual
38

 

orçamento de 1909, a que se referem a lei n.1.063,  de 30 de dezembro de 

1905, e o decreto n.715, de 31de dezembro de 1908 (Correio da Manhã, 

Orçamento Municipal, edição 2090, 1/1/1910, p.2. 

 

Ao final do mandato o prefeito abandonou a sua proposta inicial de controle dos gastos e 

deixou o governo com o mesmo déficit que encontrara ao ser nomeado. Bento Ribeiro não 

conseguiu resolver o problema de ensino, mas esforçou-se em defender junto ao Legislativo o 

aumento dos funcionários municipais. Reduziu a jornada de trabalho dos empregados do 

comércio e regularizou a venda avulsa de jornais, revistas e periódicos. Mesquitta (2013) 

afirmou que Bento Ribeiro foi um dos primeiros políticos a tratar de questões referentes às 

condições de trabalho. 

De maneira geral o Correio da Manhã, ao se referir a alguma ação do prefeito entre 1910 e 

1914 raramente citava o seu nome, somente a de engenheiros e de diretores de empresas 

públicas. 

 

3.2  Correio da Manhã e a voz dos suburbanos 

 

O Correio da Manhã no dia da posse do presidente Hermes da Fonseca declarou em 

primeira página o papel que desempenharia nos próximos quatro anos. O título do artigo era 

                                                 
38

 O orçamento que deveria ser votado estava na vigência do governo municipal de Serzedello Correa e este 

recusou-se a assinar a decisão trazida pelo Conselho Municipal sobre o orçamento de 1909 que valeria para 1910. 
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“Novo Governo” e nele analisou concisamente toda a campanha e criticou os resultados, 

prevendo anos difíceis para a República. O artigo começava reconhecendo que marechal Hermes 

teria sobre os seus ombros a responsabilidade do cargo, mas que este fato não correspondia à 

vontade do eleitorado. Essa opinião configura-se na leitura desse trecho: 

 

[...]responsabilidades, proprias do cargo, resultantes da sua eleição, 

provenientes da resistência victoriosa nas urnas, mas annullada pela 

prepotência do poder verificador. Nenhum dos seus antecessores subiu á 

suprema magistratura da Republica com eguaes responsabilidades; a 

nenhum deles coube tarefa tão melindrosa e tão difícil. Ou s. ex. 

confirma os tristes vaticínios da oposição ou justifica as esperanças dos 

que sinceramente lhe pleitearam a candidatura, desde a primeira hora, 

antes que della se apoderassem os políticos para êxito de seus, planos e 

manobras. No primeiro caso, dias amargurados começam hoje para a 

República; no segundo, se inicia a almejada e tão prenunciada 

regeneração da Republica. 

 

O jornal reforçou a posição que adotou e adotaria durante todo seu governo: 

 

O marechal na presidência da Republica, repetimos o que dissemos no 

dia de sua chegada, encontra-nos no mesmo posto que occupámos da 

campanha eleitoral. Somos oposicionistas ao seu governo, como o fomos 

á sua candidatura. Prevalecem os motivos por que a combatemos, e as 

mesmas apprehensões nos assaltam quanto ao futuro do Brasil sob seu 

mando. Deus, todavia, permita que os factos nos venham desmentir e dar 

razão aos que consigo se bateram, defendendo-lhe a candidatura, 

emquanto a atacávamos. E si isto se der não teremos duvida em ser dos 

primeiros a registrar e aplaudir actos que mostrem o descabimento das 

nossas suspeitas e apprehensões. O Correio da Manhã não é órgão 

partidário, e seu programa resume-se em ser justo e verdadeiro. Com 

nossa justiça póde contar o novo governo (Correio da Manhã, 

15/011/1910, edição 3.407, p.1). 

 

As colunas “Vida Operária” e “Reclamações” não eram exclusividade desse jornal, mas 

nele, tiveram vida longa e estamparam com frequência e continuidade a intenção dos sindicatos 

em organizar o trabalhador da cidade do Rio de Janeiro, através das chamadas para reuniões e 

assembleias, associação a grupos recreativos. Nessas chamadas busco o sentido e a correlação 

com o movimento dos trabalhadores de ofícios, pois havia um esforço da maioria dos diretores 

desses sindicatos e associações em motivar, inspirar e abrir caminho para a conscientização dos 

seus direitos, para o exercício da vida política. A segunda coluna visava atender as demandas da 

população, principalmente a suburbana, evidenciando os casos de abandono ou descaso do 

governo.  
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As queixas suburbanas publicadas nessas duas colunas revelaram o cotidiano de uma 

massa de trabalhadores entre os quais muitos imigrantes.  Cláudio Batalha (2010) destacou que 

aqueles trabalhadores não era formado exclusivamente de brancos e imigrantes, pois essa seria a 

característica da mão-de-obra que seguiu para os estados do sul e de São Paulo. Nos demais 

estados a participação seria maior de negros e mulatos (BATALHA,2010,  p.164).  

Mattos (2010) descreve que os primeiros sindicatos dos trabalhadores do porto, como a 

União dos Operários Estivadores, ou a Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em 

Trapiches de Café, fundado em 1905, possuía um quadro social composto na sua maioria por 

negros, inclusive os primeiros presidentes desse sindicato também eram negros 

(MATTOS,2010,p.19). 

O perfil traçado dos trabalhadores dos distritos de Engenho Novo e Inhaúma foi formatado 

com base nos dados do Censo de 1906. Constava a presença, no Engenho, de um número 

equilibrado de homens e mulheres nacionais com idade entre 20 e 65 anos, num total de 10.867 

pessoas. Em Inhaúma o número passou do dobro de trabalhadores em relação ao Engenho Novo, 

sendo que, os trabalhadores estrangeiros eram em número de 3.681 no Engenho Novo e em 

Inhaúma havia 8.105. Entre os estrangeiros não europeus
39

 no Engenho Novo trabalhavam 47 e 

em Inhaúma 76. A presença dos estrangeiros nesses distritos foi assim recenseada: 

 

Gráfico 4: Estrangeiros no Engenho Novo e Inhaúma  

                                                 
39

 Anglo-americanos, hispano-americanos, africanos e asiáticos. Não foram computados os de nacionalidade 

desconhecida. Segundo o recenseamento de 1890, a classificação por naturalidade foi organizada em 25 grupos: 

alemães, árabes, argentinos, austríacos, belgas, bolivianos, chilenos, franceses, gregos, espanhóis, ingleses, italianos, 

norte-americanos, paraguaios, peruanos, portugueses, russos, suíços, turcos, uruguaios, africanos, americanos, 

asiáticos, australianos e europeus. Foram mantidos, a maior parte dos grupos estabelecidos em 1872 e criadas apenas 

as categorias especiais para os árabes, chilenos e australianos. Foram eliminados os grupos de chineses, japoneses, 

persas, mexicanos, dinamarqueses, holandeses, húngaros e suecos, formando-se no lugar deles, os grupos de 

asiáticos, dos americanos e dos europeus não considerados especialmente. A nacionalidade foi dividida em duas 

classes: nacionais e estrangeiros(Censo Municipal de 1906,p.116-117). 
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Batalha (2010) fez alguns comentários sobre a influência dos imigrantes no processo de 

organização operária tendo como base o pensamento de Hall e Pinheiro (1990). Segundo 

Batalha, a maioria dos imigrantes não tinha experiência sindical ou política anterior, e a língua e 

costumes serviram de entrave para as relações entre estrangeiros e nacionais. Esses entraves 

colocaram abaixo o mito de que todo imigrante trazia uma experiência política capaz de envolver 

os trabalhadores em ação de inclusão nos sindicatos. Isso também não ocorria nos países de 

origem, onde a opção foi pela emigração e não pela luta sindical (BATALHA, 2010, p.166). 

Seguindo esse pensamento, considero que exatamente por essa inexperiência política dos 

imigrantes que aqui vieram para trabalhar reforça-se o sentido da importância dos conteúdos das 

publicações das colunas “Reclamações” e “Vida Operária” - como parte influente desse processo 

de conscientização de trabalhadores e moradores dos subúrbios. Nesse processo há que se 

destacar o poder de organização dos imigrantes que abraçaram a ideologia anarquista, orientando 

os trabalhadores, produzindo impressos e os divulgando no grupo, a partir de 1907.  

Quanto à questão dos conflitos étnicos, Batalha ponderou sobre o real significado deles. A 

dúvida a ser esclarecida consistia em “saber em que medida se tratava de um fenômeno derivado 

da xenofobia e de identidades nacionais antagônicas dentro do movimento operário ou se tratava 

de um fenômeno conjuntural, relacionado, por exemplo, com momentos de maior disputa pelo 

mercado de trabalho” (ibidem, 2010, p.166). 

Em relação à problematização criada por Batalha, o Correio da Manhã abordou a questão 

étnica na edição 105 de 1901, no artigo “Os Sucessos de Bangu” com o subtítulo ‘Parede 

Pacífica’ dando apoio aos operários da fábrica de tecidos Bangu que eram maltratados pelos 

mestres de origem inglesa e italiana. Eles denunciaram que o cargo de mestre nunca estava 

disponível para os nacionais, apenas para estrangeiros. Esse descontentamento foi agravado por 

um incidente no dia 20 de setembro, quando se comemorava a unificação italiana. No evento 

havia sido determinado que a bandeira brasileira seria carregada por uma das moças italianas, 

que por sua vez recusou-se à carregá-la, arremessando-a ao chão. Um operário brasileiro 

apanhou-a e carregou-a durante o desfile. Terminado o desfile consta que as bandeiras foram 

entregues na sociedade municipal italiana. 

Ao repórter do Correio da Manhã, os operários brasileiros disseram que houve um grande 

desrespeito ao símbolo nacional, pois a bandeira brasileira fora rasgada e os retalhos usados 

como rolhas de garrafas. O desdobramento desse incidente foi o assassinato de um operário 

nacional. 

Revoltados com o crime, os operários nacionais decidiram por uma greve geral até que o 

proletariado nacional tivesse seus direitos garantidos pela diretoria da fábrica. Enquanto o 
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impasse não resolvido, os trabalhadores ficariam reunidos em frente às suas residências.  A 

polícia foi chamada para intervir na questão e o primeiro delegado não obteve êxito na sua 

empreitada, obrigando ao chefe da polícia comparecer à fábrica e reunir-se com os 

representantes dos operários: Manoel Pereira, Renato dos Santos Ferreira, Juvenal Pereira, 

Nicolao de Souza, Benedicto Sila, Isidro Godoy, João da Silva e José Praxedes.  

À reunião não foi permitida a presença de jornalistas e nem do delegado da 3ª 

circunscrição suburbana. Ao término do encontro, o representante do Correio da Manhã foi 

proibido de falar aos operários pelo chefe de polícia, insinuando que notícias sobre as 

negociações seriam mais tarde dadas ao repórter. As intenções do delegado de impedir a 

imprensa de divulgar os resultados das negociações foram frustradas quando um dos operários 

levou o representante do periódico para a sua casa.  

O repórter não se satisfez com um único depoimento e tentou, segundo o que diz o artigo, 

ouvir outros operários, apesar da presença intimidadora de alguns policiais. O repórter mandou 

telegrama à sede do jornal informando os motivos que levaram àqueles operários a decidirem 

pela greve e entre as queixas deles estava a discriminação praticada pelos operários estrangeiros 

contra os nacionais e daqueles trabalharem armados.  

O artigo terminou informando que os operários não voltaram a trabalhar naquele dia, 

relatando apenas o resultado da necropsia no operário brasileiro: foram encontradas no corpo 

quatro balas de revólver. 

Na edição de número 106, o artigo continua acompanhando o que chamam de “parede 

pacífica”. O repórter responsável sobre a matéria quis ouvir duas testemunhas _ operários 

brasileiros intimamente ligados às famílias italianas. Os depoimentos desses operários 

reproduzidos pelo jornal mostravam que não havia interesse em entrar em guerra com os 

estrangeiros, que eles eram camaradas de alguns deles. O que realmente, incomodara foi o fato 

da bandeira brasileira ter sido maltratada, vilipendiada por eles. A declaração de um deles foi a 

seguinte: 

Pois bem. Mesmo com esses camaradas não queremos trabalhar! Já vê 

vmcê que a questão é muito séria, muito grave. E sabe por que? É porque 

se trata da nossa bandeira, do nosso trapo, como um deles disse. Será 

trapo, será, mas é nosso e não trocamos por qualquer ... A policia nada 

póde fazer contra nós. Somos homens do trabalho e não nos mettemos 

em rolos: Respeitaremos a polícia. Lá quanto a tomar nomes dos cabeças 

nessa questão. A nossa parede é pacífica e si quiséssemos usar de 

insolências, já teríamos feito. Basta vêr que somos mais de 500 e que 

toda gente da estação do Bangú é do nosso lado. Agora, deixar esses que 

nos insultam junto de nós é querer provocar um conflito fatal (Correio da 

Manhã, edição 106, p.2). 
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Na continuação do depoimento dado ao repórter, os operários confirmaram o insulto à 

bandeira nacional e dizem que os operários estrangeiros contam com gente que lhes protege e 

fiavam-se nos protocolos e indenizações. Ele tinha a firme proposição de não voltar à fábrica, 

enquanto, as injustiças permanecessem nas relações de trabalho. 

Na edição 107, a coluna “Os Sucessos do Bangu” retornou comunicando o fim da parede 

pacífica dos operários da fábrica de tecidos, terminada pela ação da pressão policial. Dois 

operários foram presos, cujo delito teria sido sentar no pilar de uma ponte próxima à fábrica. O 

desfecho do movimento dos operários foi acompanhado pelo jornal e observa-se o insistente 

discurso apresentado na coluna, sem assinatura, de mostrar e reafirmar o caráter pacífico do 

movimento, minimizando as questões iniciais das relações de trabalho. O artigo  não aprofunda 

as verdadeiras questões apresentadas na parede e revela a superficialidade com que tratava o 

assunto ao terminar com o seguinte trecho: “que reine a paz no Bangú, são os nossos votos”. 

Na edição de 2 de outubro de 1901 assinou o editorial  “A Questão da Immigração” Souza 

Bandeira
40

, onde afirmou que essa questão era de grande importância e precisava ser discutida, 

principalmente, pelos países novos que necessitavam atrair mão-de-obra para que as riquezas 

naturais pudessem ser aproveitadas e entrar em circulação. Sobre isso declarou:  

Os países velhos precisam ou desembaraçar-se dos elementos supérfluos 

de sua população, para a qual já são insuficientes ou recursos do solo 

nacional, ou alargar a sua esfera de influencia, conquistando no 

estrangeiro novos escoadouros para os seus produtos e novos alimentos 

para a sua atividade (Souza Bandeira, 1901, Correio da Manhã, edição 

110, p.1). 

 

Na continuação do editorial, Bandeira defendia a necessidade de fomentar a imigração, e 

escrevia apoiado no economista americano Mayo Smith que considerava inevitável a antítese 

entre os interesses do velho e do novo mundo. Políticos de vários países compartilhavam a 

mesma ideia:  

“Os paises velhos precisam se desembaraçar-se dos elementos supérfluos 

de sua população, para qual já são insufficientes os recursos do solo 

nacional, ou alargar a sua esphera de influencia, conquistando no 

estrangeiro novos escoadouros para os seus productos e novos alimentos 

para a sua actividade. É ao que com energica precisão o economista 

Mayo Smith [...](ibidem,p.1) 

 

Souza Bandeira reproduziu o pensamento de um cônsul alemão “ dirigir uma colônia 

consistia em ter às ordens uma legião de caixeiros viajantes”. Souza reafirmou o pensamento 

                                                 
40

 João Carneiro de Sousa Bandeira, tio de Manuel Bandeira, era advogado, diplomata, ensaísta e professor. Nasceu 

em 16 de dezembro de 1865, em Recife, e faleceu em 1 de agosto de 1917. 
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europeu em relação à questão da mão-de-obra e imigração e dizia que não havia motivo para 

censurá-lo, e que, segundo ele, “a nós é que cumpre tutelar os nossos interesses” (Bandeira, 

Correio da Manhã, 1901, edição 110). 

Explicando o movimento emigratório europeu, Hobsbawm afirmou que ocorreram reações 

diferentes dos países às crises que se estabeleceram entre 1873 e meados dos anos de 1890. Entre 

os anos 1870 e 1890, apesar do crescimento espetacular da produção de ferro e de aço, que no 

período passara a ser indicador do conjunto da industrialização, não houve como evitar a 

depressão na economia capitalista. Ainda assim, as economias industriais americana e alemã 

aceleraram o seu crescimento, tendo a revolução industrial alcançado países europeus como a 

Suécia e Rússia. Países ultramarinos apesar do seu crescimento espantoso, não conseguiram 

evitar o endividamento de suas economias. A América Latina recebeu grandes investimentos 

estrangeiros, sobretudo nos anos oitenta do século XIX, possibilitando a ampliação da rede 

ferroviária argentina e também a atração de mão-de-obra imigrante tanto para essa região como 

também para o Brasil. 

O setor agrícola sofreu o impacto maior que outros setores da economia, chegando esse 

desastre a promover alterações políticas. A produção agrícola que aumentara em décadas 

anteriores de maneira expressiva, inundava os mercados nesse momento, o que forçava a baixa 

dos seus preços. Nas décadas da Depressão os agricultores passaram por momentos difíceis, 

reagindo de acordo com a riqueza e da estrutura política de seus países, fazendo com que em 

alguns houvesse agitação eleitoral ou mesmo movimentos de rebelião. Em alguns países como a 

Rússia, a fome dizimou muitos agricultores entre 1891 e 1892. 

De maneira geral, foram evidentes dois tipos de reação não governamentais – a emigração 

e a formação de cooperativa, sendo esta, segundo Hobsbawm, a opção dos sem-terra e dos 

proprietários de terras sem bens líquidos, sobretudo, os camponeses com propriedades 

potencialmente viáveis. Assim, os anos oitenta do século XIX, tiveram as mais altas taxas de 

migração ultramarina, registrando-se o início real da emigração
41

 em massa de países como a 

Itália, Espanha, Aústria-Hungria, seguidos pelos russos e os dos países dos Balcãs 

(HOBSBAWN, 1988, p.61 -63). 

Segundo o historiador, não havia país industrializado, em fase de industrialização ou de 

urbanização, que pudesse deixar de tomar consciência dessas massas de trabalhadores, 

historicamente, sem precedentes e aparentemente anônimas e desenraizadas, que formavam uma 
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 Portugal antes de 1880 manteve parcela significativa de migração para o Brasil e outros países da América Latina. 
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proporção crescente de seus povos, constituindo a grande maioria da população em todo o 

mundo (HOBSBAWN, p.182). 

O Correio da Manhã, desde a edição de fundação, manteve quase que diariamente colunas 

que discutiram temas caros à população. Elas abordaram assuntos de interesse dos moradores da 

cidade, seja da parte urbana, como da suburbana. Buscando a melhor tradução do significado das 

queixas suburbanas as colunas “Reclamações” e “Vida Operária” serão tratadas individualmente. 

 

3.2.1 As queixas suburbanas sobre morar e trabalhar na coluna “Reclamações” 

 

A coluna, inicialmente, apresentou questões de toda a cidade, sendo a incidência maior 

sobre as áreas afastadas do centro da cidade, mas servindo, especialmente à causa dos moradores 

dos subúrbios. Mais tarde, no final do mês de fevereiro, foi criada uma coluna intitulada 

“Correio Suburbano” que serviu de porta-voz das comunidades próximas à linha do trem, na 

cidade do Rio de Janeiro. 

Apresentou em sua subseção uma carta assinada pelos operários das fábricas de tecidos da 

Gávea, que incluía as reivindicações dos usuários de bonde, solicitando a interseção do jornal 

junto à Companhia Ferro Carril Jardim Botânico para que não alterasse o horário de circulação e 

nem fosse diminuído o número de carros de 2ª classe, nas linhas que serviam aqueles bairros, 

uma vez que os operários não tinham condições de viajar nos de 1ª classe por serem mais caros e 

não possuírem os trajes adequados exigidos pela empresa.  

Analisando as edições do jornal no quadriênio de 1910 a 1914 encontraremos muitas 

queixas sobre diferentes órgãos e instituições encaminhadas ao jornal e entre esses apelos 

estavam os de regularização de entrega de cartões postais; contra menores que viviam nas ruas e 

incomodavam a vizinhança; sobre a existência de terreno baldio que servia de depósito de lixo, 

sobre redução de ordenados dos trabalhadores; falta de iluminação; valas e água estagnada; 

redução do número de bondes circulantes pela cidade. 

A edição 3090 iniciou o ano de 1910, quando ainda não tomara posse o presidente Hermes 

da Fonseca. Essa edição foi pequena, pois em quase todas as páginas foi dado espaço absoluto 

para os anúncios dos mais variados produtos. Durante onze meses as queixas das populações 

suburbanas nessa coluna pediram ajuda para diversos problemas. 

Na edição seguinte, na página 7, a coluna Reclamações apareceu em socorro dos operários 

das Obras Públicas, que há seis meses esperavam pelo pagamento de seus salários. Somente após 

esse período foi votada uma verba para pagamento desses operários. A coluna ainda se colocou 
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solidária e chamou atenção das autoridades responsáveis para que o fato não se repetisse e 

continuasse prejudicando ainda mais os operários.  

Apresentou em sua subseção uma carta assinada pelos operários das fábricas de tecidos da 

Gávea, que incluía as reivindicações dos trabalhadores da Companhia Jardim Botânico, 

solicitando a interseção do jornal junto à Companhia Ferro Carril Jardim Botânico para que não 

alterasse o horário de circulação e nem fosse diminuído o número de carros de 2ª classe, nas 

linhas que serviam aqueles bairros, uma vez que os operários não tinham condições de viajar nos 

de 1ª classe por serem mais caros e nem possuíam os trajes adequados às exigências da empresa. 

Ainda nessa coluna do dia 02 de janeiro fizeram pedidos os moradores da travessa Carneiro, no 

bairro do Estácio, para que o delegado agisse no sentido de devolver a tranquilidade dos 

moradores daquela região, perturbado por menores que ocupavam as ruas e tiravam o sossego 

das famílias ali residentes. A carta assinada contendo reivindicações dos operários indica uma 

grande disposição desse grupo em obter melhorias, nesse momento, na questão da circulação 

entre o trabalho e a residência.  

As reivindicações relacionadas ao problema da insegurança dos bairros, ora ameaçados por 

crianças de rua, ora por desempregados, bêbados e outros indivíduos à margem da sociedade 

podem ser sustentadas pela compreensão da construção das relações estabelecidas entre os 

indivíduos num determinado espaço social e político como é o bairro.  

Pierre Mayol (2008) nos orienta nesse sentido, quando descreve como se constrói no bairro 

o sistema de relação entre indivíduos num mesmo espaço de convivência, ou seja, a experiência 

da construção do ser social. O historiador traçou os caminhos nos quais essas relações foram 

construídas: 

Sair de casa, andar pela rua, é efetuar de tudo um ato cultural, não 

arbitrário: inscreve o habitante em uma rede de sinais sociais que lhe são 

preexistentes (os vizinhos, a configuração dos lugares etc). A relação 

entrada/saída, dentro/fora penetra outras relações (casa/trabalho, 

conhecido/desconhecido, calor/frio, tempo úmido/tempo seco, 

atividade/passividade, masculino/feminino...). É sempre uma relação 

entre uma pessoa e o mundo físico e social (Mayol, 2008, p.43). 

 

A população suburbana à medida que lutava e expunha o desejo de viver com melhores 

condições e receber as mesmas atenções dirigidas à parte urbana desenhava seu espaço social e 

político com os limites impostos pela conveniência. Os limites da conveniência são também 

expostos nas páginas do Correio da Manhã quando as reclamações sobre a vizinhança tornam-se 

recorrentes.  
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O pensamento de Certeau, na leitura de Mayol, define o bairro “como uma organização 

coletiva de trajetórias individuais: com ele ficam postos à disposição dos seus usuários “lugares” 

na proximidade dos quais estes se encontram necessariamente para atender a suas necessidades 

cotidianas”. O historiador explicou o conceito de convivência no bairro assim: 

 

[...] é uma convenção coletiva tácita, não escrita, mas legível por todos os 

usuários através dos códigos da linguagem e do comportamento. Toda 

submissão a esses códigos , bem como toda transgressão, constitui 

imediatamente objeto de comentários: existe uma norma, e ela é mesmo 

bastante pesada para realizar o jogo da exclusão social em face dos 

“excêntricos”, as pessoas que “não são/fazem como todos nós”. 

Inversamente, é ela a manifestação de um contrato que tem uma 

contrapartida positiva: possibilitar em um mesmo território a coexistência 

de parceiros, a priori “não ligados”. Um contrato, portanto, uma 

“coerção” que obriga cada um para que a vida do “coletivo público” – o 

bairro – seja possível para todos. (Mayol, p.46-47). 

 

Especificamente sobre conveniência foi dito: 

 

A conveniência se impõe em primeiro à análise pelo seu papel negativo. 

Ela se encontra no lugar da lei, aquela que torna heterogêneo o campo 

social proibindo que aí se distribua em qualquer ordem e a qualquer 

momento não importa que comportamento social. Ela reprime o que “não 

convém”, “o que não se faz”; ela mantém à distância, filtrando-os ou 

banindo-os, os sinais de comportamentos ilegíveis no bairro, intoleráveis 

para ele, destruidores por exemplo da reputação pessoal do usuário. Isto 

quer dizer que a conveniência mantém relações muito estreitas com os 

processos de educação implícitos a todo o grupo social: ela se encarrega 

de promulgar as “regras” do uso social, enquanto o social é o espaço do 

outro, e o ponto médio da posição da pessoa enquanto ser 

público[...](ibidemp.49). 

 

A coluna “Reclamações” desempenhou uma dupla função durante os anos de sua 

publicação, no jornal que desde a fundação se colocara ao lado do povo. Ao mesmo tempo em 

que chamava a atenção das autoridades de todos os níveis de governo para os problemas que 

angustiavam a população como um todo, colocava-se ao lado do trabalhador, divulgando suas 

cartas e as injustiças praticadas. A edição 3099, do dia 10 de janeiro de 1910 apresentou as duas 

funções desempenhadas pela coluna expressas na carta de um operário demonstrando a 

representação feita por alguns operários em relação àquele jornal. Um operário escreveu:  

 

Sr. Redator – Reconhecendo no Correio da Manhã um incansável 

defensor do povo e libertador dos que 119ofrem, é que lhe confio a 

presente, chamando-lhe a atenção para um caso sério, onde a injustiça e 

ignorância massacram o direito são de um operário pacato e bom que 

sempre  é victima das mais desenfreadas especulações dos bandidos que 
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iludindo ou  protegidos pelo ministro da Fazenda ainda não tiveram 

punição (Correio da Manhã, edição 3099, 1910, p2). 

 

A queixa do operário naquele momento era contra o diretor da Imprensa Nacional o doutor 

Alfredo Rocha, pois o tesoureiro recusara-se a pagar os empregados, pois o dinheiro enviado 

pelo Tesouro Nacional só chegara ao meio-dia. Além do mais, reclamava dos escriturários que 

por receberem os salários regularmente no dia primeiro de cada mês, não se importavam em ser 

pontuais na emissão das folhas de pagamento. Trazia também uma crítica ao Ministro da 

Fazenda, dr. José Leopoldo de Bulhões Jardim, no governo de Nilo Peçanha, antecessor de 

Hermes da Fonseca. 

Essa expectativa de pagamento gerou grande ansiedade e o tumulto seu criou quando já no 

final do dia, o pagamento não fora feito como de costume, realizado por turma e, sim, com todos 

aglomerados na portaria da Imprensa Nacional. O diretor ao descer deparou-se com aquele 

tumulto e destratou os empregados que se achavam na portaria aguardando receber o salário. 

Inclusive dispensou um dos operários que não estava com seu chapéu na cabeça. 

Dessa forma, o operário apelava para o jornal para que interferisse na questão em nome 

dos operários da Imprensa Nacional, a fim de que houvesse fiscalização e até mesmo a visita de 

representantes das diferentes esferas políticas como Nilo Peçanha, Leopoldo Bulhões e o dr. 

Barbosa Lima para conversarem com os trabalhadores e tomarem ciência daquela realidade. 

No dia 31 de janeiro de 1910 foram feitos vários pedidos, entre eles o dos moradores, 

próximos ao estábulo localizado na Rua Ana Neri, 45, que solicitavam à coluna que o 

encaminhasse à direção de Saúde Pública para as devidas providências contra o proprietário do 

estábulo que espalhava estrume por toda a extensão da cocheira. Já na estação de Todos os 

Santos, os moradores reclamavam da falta de água e pediam a atenção da Inspetoria de Obras 

Públicas para que providenciassem uma solução para aquele transtorno. À polícia os moradores 

da Travessa Ayres pediam ação eficiente contra menores desocupados que perturbavam o 

sossego das famílias daquele lugar.  

Os moradores do subúrbio ao enviarem cartas para o Correio da Manhã confiavam que a 

empresa Light, atenderia aos pedidos realizados através da imprensa, principalmente, por esse 

veículo de comunicação. Nessa carta especificamente, informaram que o prolongamento das 

linhas de bondes do Engenho de Dentro a Cascadura tinha ficado pronta, continuando a 

transportar materiais da obra de Campinho em seus vagões, e não divulgando a data da 

inauguração da linha de passageiros. Lembraram também da importância para a comunidade 

situada entre essas duas estações, durante o Carnaval, da existência do tráfego de dois carros, tal 

qual havia na linha de Inhaúma, entre as estações Todos os Santos e Freguesia. 
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Outra carta endereçada à redação do jornal protestava junto à Empresa Ferroviária Central 

a mudança de horário a partir de 1º de fevereiro. Nesse novo horário os trens sairiam de dez em 

dez minutos e os reclamantes apontavam para a incapacidade das cancelas, localizadas nas 

estações de São Francisco, Engenho Novo e Meyer, de darem vazão aos veículos oriundos dos 

subúrbios. Os moradores informaram que no antigo horário, muitas vezes as cancelas não 

permitiam trânsito durante uma hora. Tal preocupação vinha do intenso tráfego de trens e os 

problemas que isso traria para os moradores dos suburbanos. 

 O alerta dado referia-se à preocupação de haver tráfego de mercadorias com o prazo 

máximo para retirá-las de 12 horas. De certo, os comerciantes seriam prejudicados e teriam que 

pagar mais impostos. Não há identificação do responsável por essa carta, mas há que se pensar 

sobre a real intenção da reclamação, pois, provavelmente, esta partiu de alguém que percebeu o 

prejuízo que teria com o atraso das mercadorias e com os impostos que teria que pagar com o 

novo horário.  

 

3.2.2 Duas Palavras e Nova Postura 

 

O “Correio Suburbano” foi inaugurada a 18 de fevereiro com o intuito de servir o público, 

era uma seção exclusivamente suburbana. Colocou-se como compromisso, a mais fiel 

reportagem, sem a mínima adulteração dos fatos. 

Na edição 3149 de 1ª de março de 1910, com o título Duas Palavras a seção “Correio 

Suburbano” reafirmou o compromisso assumido, no mês anterior de seguir mantendo a sua 

missão jornalística de amparar e auxiliar os desemparados e desprotegidos que moravam na área 

suburbana e arrabaldes de São Cristóvão, Vila Isabel e Andaraí. 

O jornal incentivava à população a se comunicar com a redação, que contava com a 

agência geral dos subúrbios na Rua Arquias Cordeiro, número 32 K, no Méier, ou ainda, em 

outras agências localizadas nos subúrbios. O envio de assuntos relacionados aos interesses das 

associações de grupo como as beneficentes, as esportivas, as operárias, as recreativas, as 

maçônicas, os dos “fatos íntimos e festivos”, os de nascimentos, batismos, casamentos, 

aniversários. Todos esses assuntos serviram de matéria e foram publicados nessa coluna ou em 

outras desse mesmo jornal. 

A seção colocava-se à disposição para lutar contra os diversos níveis de poder público e 

fazer com que eles efetuassem os melhoramentos exigidos pela população e pelo comércio dos 

subúrbios, lembrando que os impostos pagos ao erário público deveriam retornar em benefícios 

aos contribuintes. 
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Durante a campanha para a eleição presidencial e mesmo depois da eleição do marechal 

Hermes, o prefeito em exercício Serzedelo Correia e os seus auxiliares visitaram o subúrbio 

fazendo promessas e ordenando que fossem as ruas calçadas, niveladas e que outras fossem 

abertas.  

Na edição 3150, de 2 de março, o “Correio Suburbano” destacou um anúncio de assistência 

médica. Nele há uma propaganda de farmácia no Engenho de Dentro, um vale consulta médica 

entre 10 horas e 11 horas e o abatimento de 30% nos medicamentos comprados na farmácia Sul 

Americana. Houve a publicação de vales no jornal por outras farmácias, indicando ser resultado 

de um convênio. Essa distribuição parece ser uma estratégia diferente para aumentar a tiragem 

do jornal, o que se pode-se depreender a partir do seguinte trecho publicado na página 5: 

A fim de facilitar o tratamento dos desprotegidos da sorte, residentes nos 

subúrbios, quando enfermos, o Correio da Manhã acaba de inaugurar, 

por oferta do farmacêutico Saint Clair Pimentel, sua Assistencia Medica, 

na pharmacia da rua José dos Reis n.15, onde, também por gentileza, 

presta seus serviços clínicos o ilustre medico operador dr. Ramiro de 

Magalhães. 

Para o pobre obter uma consulta grátis e abatimento nos medicamentos, 

basta apresentar o cupom abaixo, ao farmacêutico Saint Clair Pimentel 

(Correio da Manhã, 2de março de 1910, edição03150, p.5). 

 

Os interesses da população suburbana iriam ser contemplados, segunda a seção, com a 

abertura de postos de Assistência Judiciária do Correio da Manhã, com o objetivo de atender aos 

operários e proletários. O responsável pelo “Correio suburbano” era Wilton Morgado redator-

responsável por essa seção e para onde os leitores deveriam escrever e enviar suas reclamações e 

pedidos. 

Em 3 de março, o jornal reproduziu a carta endereçada ao prefeito, assinada por J. Moreira, 

um morador de Jacarepaguá, que parabenizava o diretor do jornal Edmundo Bittencourt pela 

brilhante ideia da criação da seção voltada aos interesses e defesa do povo e comércio 

suburbano. Nesta carta expôs os problemas desse subúrbio, lembrando que os distritos e 

adjacências como o Engenho de Dentro, Meyer, Rocha, Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo, 

Piedade, Frontin e Cascadura foram visitados pelo prefeito e que outras localidades seriam ainda 

visitadas como Inhaúma, Bonsucesso, Ramos e Penha, sendo observadas ruas, estradas, praças e 

escolas públicas. O objetivo dessas visitas era avaliar as condições em que se encontravam cada 

um desses logradouros e providenciar os devidos melhoramentos. J. Moreira enviou a carta para 

obter a mesma atenção para Jacarepaguá. 

A seção “Correio Suburbano” esteve presente quase que diariamente nas páginas do 

Correio da Manhã entre as edições 3138 e 3203, ou seja, entre 18 de fevereiro e 25 de abril de 
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1910. Entre essas edições, foram destacadas para fins estatísticos, apenas aquelas que 

apresentaram queixas sobre a região do Engenho Novo e Inhaúma e adjacências. A partir da 

edição 3204 até a de número 3333, com menor frequência. Substituindo “Correio Suburbano” 

surgiu “Subúrbios e Arrabaldes”, cujo formato diferia um pouco da primeira.  

O “Correio Suburbano” através dos seus repórteres assumiu o papel de fiscal dos 

subúrbios, visitando diversos distritos, anotando as diversas irregularidades, as ausências do 

poder público no dizia respeito às necessidades da população. De posse do levantamento, passou 

a denunciar o que havia de errado em cada distrito. Em algumas vezes, voltava à prática inicial 

com o registro realizado com a presença física do queixoso à redação, ora feita por meio de 

cartas: 

Engenho de Dentro 

Esteve hontem em nossa agencia de Inhauma o sr. Pereira Magalhães que 

nos pediu para solicitar do delegado do 19º districto providencias afim de 

dispensar um grupo de desordeiros que fazem ponto na rua Dr. Manoel 

Victorino, esquina da rua Engenho de Dentro. 

Engenho Novo 

Queixam-se os moradores da rua Gregório Neves que das duas valas que 

por essa rua atravessam desprende-se, com este calor saharense, uma 

atmosphera pestilenta, a ponto de obrigar as famílias a trazerem suas 

casas fechadas. 

 

“Subúrbios e Arrabaldes” tinha esse formato:  

Notas Elegantes 

Esteve encantadora a festa realizada ante-hontem na alegre vivenda do sr. 

João de Azevedo, despachante municipal, residente na Piedade, por 

motivo do feliz natal de sua gentil filha, senhorita Edith de Azevedo. 

MELHORAMENTOS EM INHAUMA 

Graças aos esforços do operoso engenheiro municipal dr. Manuel do 

Amaral Segurado, o districto de Inhauma progride dia a dia. 

Conforme fomos os primeiros a noticiar (sem engrossamentos), será feito 

por estes dias o prolongamento e alargamento da rua Elias da Silva, da 

estação da Piedade á de Dr. Frontin. 

Estes proprietarios de diversos terrenos e das casas ns.73 a 95 (ímpares), 

foi assignado o termo de desapropriação, devendo ser feito o afastamento 

das cercas e demolições dos prédios necessarios. 

A Light, depois de feito tal serviço , por parte do pessoal sob as ordens 

do sr. Segurado, fará o prolongamento de suas linhas de Piedade até 

Cascadura. 

Cabe aos proprietários dos terrenos e de meia dúzia de casas, entre Meyer 

e Engenho de Dentro, oferecer a venda dos mesmos á Prefeitura, afim de 

ser construída a grande Avenida suburbana. 

Pouco a pouco havemos de vencer... (2/05/1910, edição 3210, p.4). 
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Nessa nova fase da seção, impõe-se saber de que sujeito da luta o jornal está se referindo. 

O “havemos” refere-se aos moradores dos subúrbios e o jornal, à companhia da Light, aos 

proprietários de terrenos nos subúrbios ou à Prefeitura e as empresas de construção, demolição e 

financeiras?  

A edição 3204 iniciou essa nova seção trazendo notícias da visita do prefeito Serzedelo 

Correia ao Matadouro de Santa Cruz. Era inspeção com a finalidade de constatar as condições de 

higiene e salubridade do local e fazia parte das atribuições do prefeito, do cargo político que 

representava. Havia formalidades a serem cumpridas, incluindo a cerimônia que envolvia o canto 

de alunos e a presença de professores. Discursos foram realizados e todos elogiosos à pessoa de 

Serzello e foguetes foram lançados para indicar a solenidade e a presença da autoridade máxima 

do município.  

Segundo o jornal, não foram divulgados os resultados daquela inspeção ao Matadouro, mas 

de certo, fora constatado que as condições não eram as melhores, não eram condizentes com um 

estabelecimento que por ser o único do Distrito Federal estava distante do modelo ideal. A seção 

comentou o estado em que se encontrava o objeto da inspeção: “Urge reformal-o, modifical-

o,melhoral-o, tornal-o um modelo:eis tudo”.  

 “Subúrbios e Arrabaldes” continuou a sua crítica sobre as reais intenções do prefeito de 

visitar Santa Cruz e não ao matadouro de gente que era viver sem asseio, sem higiene nos 

alimentos, ajuntamento em moradias, sem policiamento numa região bem mais próxima ao 

centro da cidade. Considerava que para ele ter ido à longínqua Santa Cruz em vez de ir a lugares 

como o Engenho Novo, Engenho de Dentro, Cascadura, Madureira escondia as verdadeiras 

intenções do governo. Como agravo que justificou esse pensamento está o fato do prefeito e sua 

comitiva ter utilizado para o deslocamento um trem especial gratuito cedido por decreto de Nilo 

Peçanha. Os outros assuntos abordados nessa edição disseram respeito à amenidades ou 

momentos de lazer que seriam promovidos por clubes em diferentes pontos dos subúrbios. 

O traço que passou a predominar em “Subúrbios e Arrabaldes” foi o de alfinetar o governo 

de Nilo Peçanha e o de Serzedello Correia.  O discurso adotado pelo jornal valorizava o seu 

papel de defensor dos subúrbios, mostrando a grande influência que possuía junto ao Estado. O 

repórter tornava-se intermediário do povo, reduzindo o espaço da publicação de autoria das 

queixas dos subúrbios. Isso ficou visível quando o responsável pela seção escreveu: 

Graças aos esforços do engenheiro municipal (grifo meu)dr. Manoel 

do Amaral Segurado, encarregado geral dos districtos de Inhauma, Irajá e 

Jacarepaguá,  conseguimos a reforma da praça Secca, no Marangá, 

districto de Jacarepaguá. 
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Não queremos com tal melhoramento gritar que fomos victoriosos na 

campanha que travámos contra o abandono da referida praça (grifo 

meu), não; tudo que que fizemos em favor da população ou de uma 

localidade, pertence justamente a essa mesma população, toda a gloria, 

porque melhorou de sorte, no logar onde habita (Correio da Manhã, 

27/04/1910, edição 3205,  p.4). 

 

Não raro nessa seção foram encontrados com o subtítulo “Notas Elegantes” diversos avisos 

sobre aniversário, peças de teatro, bailes, espetáculos ou as conhecidas “retretas” apresentadas 

em coretos dos subúrbios e arrabaldes. 

O jornal Correio da Manhã durante o ano de 1910 ocupou as suas manchetes e algumas 

seções com a questão da Revolução em Portugal, com o orçamento do Distrito Federal, do 

Municipal, das decisões tomadas por Nilo Peçanha, das viagens do futuro presidente Hermes da 

Fonseca, da campanha intensa contra essa candidatura e a preocupação em demonstrar aos 

leitores a fraude ocorrida na eleição.  Esses assuntos de que tratou o jornal fizeram com que a 

defesa da população suburbana ficasse em segundo plano, uma vez que a seção sobre o “Correio 

Suburbano” teve curta duração, sendo substituída por outra que atendia a zona sul e os subúrbios, 

mas em menor escala.  

A coluna “Reclamações” voltou a ocupar as páginas do periódico, descaracterizando a 

função inicial da seção dedicada aos subúrbios. Ao fazer o levantamento das seções “Correio 

Suburbano” e Subúrbios e Arrabaldes publicadas em 1910, constato a presença da ambiguidade 

nos discursos do jornal. Este havia se colocado como defensor do povo desde a sua fundação, o 

que lhe criou um perfil diferenciado da maioria dos jornais do início do século. Gil Vidal ao 

retornar ao cargo de diretor-chefe, no Correio da Manhã alterou um pouco o perfil da coluna que 

apoiava diretamente a população do subúrbio. As alterações foram de conteúdo e com redução 

de espaço ocupado no jornal. Não é possível afirmar qual a razão que sustentou a mudança do 

conteúdo e da frequência com a qual foram publicadas, mas paralelamente à mudança de apoio 

de candidato, fez-se o uso de muito espaço no jornal para acompanhar a campanha presidencial. 

Houve uma significativa redução da exposição das queixas suburbanas, por aquelas seções ou 

colunas, principalmente, quando o resultado da eleição foi oficializado. O quadro 31 indica o 

movimento de publicação dessas colunas nas edições entre março e setembro de 1910: 
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Quadro 31: As queixas suburbanas do EN e de Inhaúma nas seções do Correio da Manhã 

 

Edições Mês Nº de Edições Seção 

3149 a 3175  01 a 28/03 28  

 

Correio Suburbano 

3182 a 3194  04 a 16/04 02 

3179, 3181  01 e 03/04 14 

3196 a 3203  18 a 25/04 08 

Total 52 

  

 

 

 

 

Subúrbios e 

Arrabaldes 

3204 a 3210  26/04 a 2/05 07 

3214 a 3216  06 a 8/05 03 

3234 a 3236  26 e 28/05 03 

3242, 3250  03 a 11/06 02 

3258, 3259  19 e 20/06 02 

3262 a 3264  23 e 25/06 03 

3266,3267  27 e 28/06 02 

3270, 3272, 3274  01, 03 e 05/07 03 

3277, 3280, 3285  08, 11 e 16/07 03 

3295, 3315  26/07 e 15/08  02 

3319, 3333 19/08 e 02/09 02 

Total 32 

 

Nota-se que nas edições de 1910, aos poucos o ritmo de publicações das colunas ou seções 

direcionadas à população suburbana do Engenho Novo e Inhaúma foi sendo alterada. 

“Reclamações” esteve presente durante quase todo o ano, enquanto a “Correio Suburbano” 

sobreviveu durante 52 edições e a “Subúrbios e Arrabaldes”, apenas 32. As duas deixaram de ser 

publicadas desde setembro de 1910, quando “Reclamações” retomou o papel destaque como 

porta-voz da população urbana e suburbana da cidade, continuando a publicar as suas queixas e 

reivindicações dos operários.  

Durante os quatro anos do governo de Hermes, a grande preocupação da população, na 

maioria das vezes, esteve relacionada à questão de higiene. O temor de terem a saúde abalada 

pela proximidade de valas, de águas paradas, de lixo e chiqueiros propagadores de mau cheiro 

era intenso. 
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O Correio da Manhã a partir da posse do marechal Hermes e a do prefeito Bento Ribeiro 

iniciou um período pequeno de trégua, criando espaço para elogios e votos de confiança no novo 

presidente. Demonstrou esse movimento no artigo “Actos Louvaveis”: 

Segundo palavras ouvidas ao marechal presidente da República e pelos 

reporters de serviço no Cattete e por eles comunicadas aos seus jornaes, o 

general Bento Ribeiro vae pra a Prefeitura com ordens e disposições 

terminantes de varrer dali a politicagem, tendo mais o presidente lhe 

recomendado que, para ocupar os cargos de confiança, ou não, escolhesse 

“homens capazes, honestos e alheios a politica”. Conforme com o 

programma do Correio da Manhã , essa deliberação do marechal Hermes, 

que o general Bento Ribeiro cumprirá com a máxima satisfação, porque 

está completamente de acordo com o seu proprio sentir, não temos sinão 

que a aplaudir calorosamente, lastimando embora que de tal sorte esteja 

tão pervertida entre nós a noção dos deveres da administração pública 

que se tornasse necessaria aquella recomendação. Mas é assim mesmo. A 

politicagem avassalou a administração na Prefeitura e por toda parte, de 

maneira que a reação se impunha e é recebida com a esperança de uma 

reforma de normas e costumes prejudicalissimos á boa marcha dos 

negocios publicos e desacreditores da Republica.[...] 

[...] O que se infere nas últimas palavras do Marechal Hermes,  

communicadas á imprensa por ele proprio logo depois de demorada 

conferencia com o novo prefeito,  general Bento Ribeiro,  e bem assim  

da atitude assumida por tres dos seus ministros, é que s.ex., arrependido 

de tantas expansões favoraveis a um governo partidário, de tantas 

concessões aos politicantes que o acompanharam na campanha 

presidencial, compreendeu afinal que o que o paiz quer é boa 

administração,  administração intelligente, justa e moralizada. E, como 

isto é incompativel com a politicagem, o marechal abandona esta e 

envereda por outro caminho, onde encontrará fatalmente o 

descontentamento de muitos de seus grandes eleitores, mas onde lhe 

cobrirá de aplausos a nação. Persevere que ha de vencer com o apoio da 

opinião (Gil Vidal, Correio da Manhã , edição 3415, 23/11/10,p.1) 

 

3.2.3 As queixas entre os anos 1911 e 1914 

 

A coluna “Reclamações” iniciou o ano de 1911 apresentando na edição 3462, na sua quarta 

página, referências à questão do mau cheiro oriundo das cocheiras localizadas em uma rua do 

subúrbio. Já, prestes a iniciar a segunda semana, a coluna abordou as questões sobre hora extra e 

os abusos dos patrões:  

Deficiência de vencimentos – Os empregados inferiores, serventes , da 

carta cadastral, queixam-se também da deficiência de seus vencimentos. 

Ganham apenas entre 3$000 e 7$00 por dia, sendo aliás obrigados, a 

despesas extraordinárias sempre que fazem serviço externo, o que agrava 

a situação econômica. Às suas petições respondem-lhes invariavelmente 

que não há verba; se insistem responde-lhes que serão dispensados do 

serviço. 
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A maior parte das reclamações dos trabalhadores foi direcionada à administração das 

linhas das estradas ferroviárias na edição de 3465, de 12 de janeiro de 1911.  

Com a Leopoldina Railway- operário que pediu para sair para se tratar, 

solicita retorno depois de curado e não obtém a reintegração. 

Operários da Locomoção da Central do Brasil – Em nome dos 

operários da locomoção da Estrada de Ferro Central do Brasil, foi 

encaminhada uma carta para o jornal – os referidos operários se queixam 

de não terem sido incluídos na reforma há pouco levada a efeito, e que 

melhorou as condições econômicas de outros empregados daquele 

próprio nacional. 

Os operários tem razão, mas devem agora dirigir-se ao Congresso, pois 

só este corpo legislativo pode atendê-los[...] 

 

Nessa mesma edição, comentou-se a situação dos operários da Companhia Brasil 

Industrial, como a disparidade no uso do “auxílio doença”, na época chamada de “Caixa 

Sanitária”, entre os mestres e empregados da fábrica:  

 

Dos operários desta fábrica recebemos uma  carta, cheia de queixumes, 

que vamos resumir. Existe na fábrica uma Caixa Sanitária, que, aparece, 

deve ser de socorros aos operários quando doentes. Todavia, enquanto 

que os mestres se adoecem cercados de conforto, não faltando recursos 

até para irem às estações de águas, os operários, quando adoecem, são 

obrigados a recolherem-se à Santa Casa, porque a Sanitaria lhes não 

fornece os precisos recursos para se tratarem em suas casas. 

[...] 

Cada operário paga 4% de cota; em caixa existem mais de cem contos e 

todavia os operários não obtém os socorros de que precisam. 

O desgosto é grande entre os operários que desejam que a diretoria da 

Companhia tenha por eles um pouco mais de consideração. 

A Companhia dirá de sua justiça, diante desta queixa dos seus humildes 

operários. 

 

A coluna manteve durante os governos de Hermes da Fonseca e de Bento Ribeiro, federal e 

municipal, respectivamente, queixas dirigidas a diferentes autoridades responsáveis pelos 

serviços dessa cidade, principalmente, àqueles dirigidos aos subúrbios. De maneira geral, os 

queixosos direcionavam ao jornal suas solicitações, sendo que em algumas vezes o redator era 

como um repórter observador das ocorrências, em outras escrevia como defensor de algum 

queixoso, outras vezes transcrevia a carta ipsis litteris de algum morador do subúrbio, outras e 

não raras vezes, assumia o papel de fiscalizador das autoridades que não cumpriam o seu papel. 

São exemplos dessas formas de apresentar os problemas da cidade: 
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Os moradores de Bom Sucesso, em Inhaúma, nas ruas Guilherme Feitosa 

e Saldanha da Gama, pedem providências á polícia no sentido de serem 

evitados e coibidos os constantes escândalos que lá se verificam em plena 

via pública por mulheres de vida fácil e rapazes desocupados. 

ou 

Sr. Redator – peço-vos o obséquio de reclamar por intermédio do vosso 

jornal, a atenção do sr. diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil, para 

o abuso constante dos foguistas e graxeiros que manobram com as 

locomotivas no depósito de S. Diogo, de apitarem por entusiasmo de 

profissão, quando tal irregularidade se acha proibida pelo dr. Paulo de 

Frontin, diretor da referida ferrovia. 

Ora, se foi suprimido o apitar das locomotivas do subúrbio, para bem-

estar dos suburbanos, não é correto que os moradores do S. Diogo 

continuem incomodados por estes alavanqueiros apitadores. 

 

Na última edição de janeiro de 1911 não houve nenhuma reclamação, mas em 

compensação o redator reproduziu em um artigo a real situação de viver nos subúrbios, bastante 

distante daquela que as poesias e textos literários desenhavam romanticamente nos primeiros 

anos da sua formação. O artigo intitulava-se “A zona suburbana e seu policiamento” e traçava o 

retrato do subúrbio no momento da eleição presidencial de 1910: 

 

Estamos convencidos que após a grande luta política travada para a 

eleição presidencial, restabelecida a calma e a normalidade da situação, 

nomeado o novo chefe de polícia, seria a zona suburbana, até então 

abandonada, compensada com os elementos de tranquilidade e 

segurança, a que tem direito. 

Puro engano, triste ilusão nossa. Os bairros populares, continuam 

entregues unicamente à negligência, à intolerável indiferença e a outros 

sentimentos ainda mais condenáveis de comissários unicamente. 

No próprio bairro do Méier, a vadiagem campeia vergonhosamente, 

praticando atos degradantes.  

Roubos e assaltos à propriedade alheia, se reproduzem, sem a menor 

compreensão. 

Mas, como não ser assim, se à testa das delegacias são colocados homens 

que residem em pontos diametralmente opostos, em verdadeiros 

extremos às delegacias que exercem, as deixam entregues ao lazer for 

niente, ao languido e sonolento repouso dos comissarios, alguns dos 

quaes, apesar de todos os pezares mantidos permanentemente. 

[...](Correio da Manhã, 1911, edição 3484, p.2) 

 

A última vez que a coluna “Reclamações” apareceu foi em 6 de fevereiro de 1912, quando 

foi substituída pela “Cidade – Queixas que nos fazem e providências que nos pedem”. Esta 

desempenhou as mesmas funções da primeira: apresentar as queixas da população urbana e 

suburbana. O que a torna diferente das anteriores foi apresentar um discurso mais contundente, 

exigindo diretamente das autoridades competentes as providências para o problema apontado e a 
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frequência reduzida com a qual foi editada, à medida que aproximava o final do mandato do 

prefeito e do presidente.  

A seção “Queixas que nos fazem e providências que nos pedem” amplia a reclamação em 

defesa dos operários na questão do cumprimento da carga horária já determinada pelo Congresso 

Operário de 1906, mas que ainda as companhias de maneira geral insistiam em desobedecer; na 

questão de pagamento de trabalhos já realizados, dos domingos e feriados, da equiparação de 

vencimentos de categorias semelhantes, e aos trabalhadores do recenseamento. 

O jornal descentralizou as queixas em vários artigos ao longo de 1911 e 1914, tratando as 

queixas por setores ou assuntos ou como o caso da edição 5098 de 15 de julho de 1913 que 

abraça o subúrbio, mostrando que esse é abandonado pela prefeitura municipal, porque a zona 

sul recebe inúmeras cuidados. Esse foi o assunto do título “Os desprezados subúrbios da capital”: 

 

Queixam-se os moradores da zona suburbana, do abandono em que se 

encontram por parte dos poderes municipaes. Quaesquer melhoramentos 

só ali chegam após trabalhos e canceiras sem conta, mas chegam aos 

poucos com intermitências que fazem desesperar. As ruas continuam sem 

calçamento; qualquer aguaceiro, serve para a formação de varios 

lamaçais, que ficam depois apodrecendo sob acção do calor. 

Todavia, é grande, é importante a verba com que os suburbios entram, 

anualmente, para os cofres do municipio, pela incidencia dos mais 

variados impostos. 

É que a zona suburbana, por onde não circula a fina flor da nossa “elite”, 

social ou política, não tem força nem prestigio sufficientes para prender a 

atenção do prefeito. Veja-se o que vae succeder á lagôa Rodrigo de 

Freitas, situada no bairro aristocrático da nossa capital. Clamou-se na 

imprensa, e com razão, pedindo-se o saneamento da Lagôa. Tratava-se 

apenas de uma questão de hygiene, da aplicação de medidas sanitárias. E 

a Prefeitura, que segue invariavelmente o preceito – tudo ou nada! –não 

só vae sanear a Lagôa, mas vae ligar-lhe as margens com a avenida 

Atântica, vae fazer uma obra bela,  grandiosa, que custará verbas 

incalculáveis, e que só tem o defeito de ir absorver rapidamente os 

recursos orçamentaes, permanecendo as outras zonas da cidade na 

situação de inferioridade a que foram votadas.[...] 

 

As queixas apresentadas por meio de cartas ou pela presença física dos reclamantes na 

redação do Correio da Manhã, demonstram a firme proposição de conquistar justiça, direitos de 

morar e viver naquele espaço da cidade. O registro das 83 queixas suburbanas sobre as condições 

de moradia, incluindo a questão da higiene, segurança pública, transporte, trabalho e educação 

assinalam a existência de um movimento político por parte desses sujeitos históricos em busca 

de dignidade, igualdade e conquista da sua cidadania. As queixas na imprensa representam um 



131 
 

passo a mais rumo à conquista de seus direitos, uma vez que deixaram de ser espectadores e 

buscaram através dos seus discursos a força para mudar as relações de força daquela sociedade. 

Dessa forma, observa-se que o jornal cumpriu suas funções ao divulgar as queixas da 

população, pois desempenhou o papel de despertador de consciências ao abrir um canal direto 

com a população dos subúrbios
42

 acelerou a visibilidade da luta dos subúrbios pela conquista de 

direitos sociais e políticos. Ainda que a imprensa utilizasse esse canal em proveito próprio, 

tecendo críticas ao governo de marechal Hermes e ao de Bento Ribeiro, considero irrefutável a 

afirmação que a cessão do espaço viabilizou os moradores do subúrbio a lutar pela conquista de 

direitos sociais e facilitar o exercício político desses cidadãos. O canal aberto instigava-os a 

escrever ou comparecer nas agências do jornal, reforçando a confiança que a população lhe 

atribuía. Nessa parceria o periódico alertava a todos da importância da participação de cada um 

na vida da cidade, alertando também as autoridades que eles tinham consciência dos seus direitos 

e deveres, uma vez que contribuíam para o robustecimento dos cofres públicos com o pagamento 

de impostos. 

Considero que as queixas suburbanas dos moradores e dos trabalhadores dos subúrbios 

tenham feito parte de um longo processo de conscientização, influenciadas pelo trabalho dos 

sindicatos, e pela experiência vivida pela população de aguardar as providências às reclamações 

sobre os serviços do Estado e das empresas particulares explicitadas nas seções ou colunas 

intituladas “Reclamações” e “Queixas que nos fazem e providências que nos pedem”.  

O anexo 1 apresenta as queixas dos subúrbios correspondentes aos bairros atuais do 

Engenho Novo, Inhaúma e seus arredores, conforme aparecem nos mapas da página 45 e 46. 

Assim, a análise dos tipos de queixas apresentadas pela população estará estritamente 

relacionada a esses distritos. As queixas computadas foram publicadas na seção “Reclamações” 

entre os anos 1910 e 1914. No quadro 32, a percentagem das principais queixas apresentadas 

nessa coluna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

Na última fase da coluna de queixas, dentro do período de estudo proposto, não apresentou  exclusividade na 

exposição dos problemas da população: atendia aos moradores do núcleo urbano e dos subúrbios. 
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Quadro 32: Temas das Queixas Suburbanas – 1911/1912 

 

Tema % 

Trabalho 34,28 

Policiamento 13,50 

Higiene 10,71 

Transporte 10,71 

Falta d’água 7,85 

Saneamento 3,5 

Iluminação 5 

Maus tratos  5 

Vizinhança 2,85 

Outros 6,6 

 

No quadro
43

 do anexo 2, pode-se acompanhar as queixas dos suburbanos entre 1911 e 

novembro de 1912, apresentadas naquela coluna. 

Foram registradas 140 queixas dos moradores e/ou trabalhadores dos bairros adjacentes ao 

Engenho Novo e Inhaúma na coluna “Reclamações”. Os operários e trabalhadores em geral, 

reclamaram do descumprimento das decisões do Congresso Operário brasileiro de 1906, quanto 

ao número de horas trabalhado, o atraso do pagamento durante meses, a falta de isonomia entre 

os trabalhadores.  

 A falta de policiamento era a segunda maior reclamação devido aos assaltos na rua e nas 

casas; a grande preocupação alegada era com os chiqueiros sem fiscalização, as poças de água, o 

lixo acumulado. As queixas sobre transporte estavam relacionados ao horário reduzido depois da 

meia-noite, aos maus tratos dos trabalhadores da rede ferroviária ou das companhias de bonde 

aos usuários. Como ocorre atualmente, em muitos municípios da baixada fluminense, as queixas 

estavam relacionadas à falta de saneamento nos subúrbios; à falta de iluminação pública. 

Denunciavam os problemas ocorridos na vizinhança devido ao tumulto constante e aos maus 

costumes praticados. Já havia uma preocupação com os maus tratos a crianças e animais por isso, 

muitas reclamações e denúncias foram feitas. Outras queixas chamavam a atenção das 

autoridades do Distrito Federal para a necessidade de verbas para as escolas comprarem material 

escolar ou para o alagamento de ruas provocado pelas chuvas ou pelo fato de carroças estarem 

abandonadas nas ruas e atrapalharem o trânsito. 

 

 

                                                 
43

No primeiro quadro, são apresentadas as edições a cada dia, sendo registradas apenas àquelas relativas às queixas 

dos subúrbios de Engenho Novo e adjacências e Inhaúma e os bairros próximos. 
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3.2.4  “Vida Operária” – Chamada para o exercício político 

 

 

A coluna Vida Operária esteve presente em 80% das edições do Correio da Manhã, apenas 

não sendo publicadas nos dias de Carnaval ou devido a outros eventos do calendário cristão. A 

análise dos discursos dessa coluna veio ajudar a pesquisa, que quer acompanhar as práticas 

daquele morador e/ou operário do subúrbio para compreender a sua lógica de inserção como 

agente construtor de sua própria história.  

As queixas suburbanas apresentadas nas colunas “Reclamações”, “Correio Suburbano” e 

“Subúrbios e arrabaldes” e mais tarde, nas “Queixas que nos fazem e providências que nos 

pedem” completam harmoniosamente o trabalho de conscientizar e organizar grande parte da 

população moradora dos subúrbios, usuária do transporte ferroviário servido tanto pela Estrada 

de Ferro Central do Brasil, como pela Leopoldina Railway. As colunas que publicavam as 

queixas apresentaram o movimento do trabalhador em buscar seus direitos pela melhor moradia, 

pela higiene e segurança, pelo transporte e trabalho.  

“Vida Operária” tornou o movimento de associar-se a um sindicato ou associação o 

caminho natural de todo o trabalhador com vistas ao sentimento de pertencimento à sua 

categoria, como processo de fortalecimento da sua classe e como aumento do seu poder de 

reivindicação. Como exemplo dessa perspectiva de ação da coluna “Vida Operária”, no início do 

ano de 1910, no cantinho direito, no pé da folha 5, registrou-se um pequeno espaço dedicado ao 

operário sindicalizado, o que permite redimensionar sua importância para a classe trabalhadora, 

pois intitulado como “Vida Operária”, assumiu o papel de porta-voz da diretoria do sindicato dos 

operários das pedreiras para discutirem na reunião daquele domingo, às 11 horas da manhã, 

assuntos que julgava importante para aqueles trabalhadores. Informava também aos associados 

da Resistência dos Cocheiros, Carroceiros e Classes Anexas que haveria a leitura do parecer da 

comissão de finanças e discussão de outros assuntos sociais e solicitava a presença dos diretores 

e colaboradores.  

No caso da União dos Alfaiates, o aviso convocando para uma Assembleia Geral também 

lembrava que as aulas de corte estavam com matrícula aberta para os sócios. As convocações 

que se repetem ao longo de várias edições nos permitem acompanhar pela imprensa, entre os 

anos de 1910 e 1914, a chamada à participação política, com a convocação dos associados, a 

comparecer às reuniões e eleições promovidas pelos seus sindicatos. Era um trabalho diário e 

fundamental que apontava o papel do sindicato como defensor das causas do trabalhador, essa 

afirmativa pode se apoiar no discurso de Edgard Carone (1984) sobre partidos e se sindicatos no 

início da República: 
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Não é o partido, mas o sindicato que representa o órgão de aglutinação e 

a ponta-de-lança de luta do operariado. A razão é a fragilidade dos 

partidos, que nascem e morrem. O mesmo não se pode repetir com 

relação aos sindicatos. Por serem de organização mais simples, estarem 

interessados na defesa particular do trabalhador e preferentemente 

englobarem categorias diversas de trabalhadores, eles nascem, renascem 

e pululam com mais freqüência. No entanto, o sindicato trata da defesa 

operária,[...],mas também é órgão de funções social e educativa. A ênfase 

sindical, assim, se traduz igualmente em dois aspectos: o da consciência 

de luta em defesa de seus princípios; e o da vida social e educativa. 

Referentemente ao último aspecto, os sindicatos representam local de 

referências literárias, festas, vida social e artística, onde a família 

operária se reúne em ocasiões particulares (CARONE, 1984, p.13). 

  

A imprensa, de uma maneira geral, consolidou um espaço em suas páginas para divulgação 

das questões dos sindicatos e da população suburbana. Não foram raras as vezes que as 

reivindicações dos operários estiveram explicitadas na coluna “Reclamações” (anexo 3), 

consagrada aos pedidos dos moradores dos subúrbios. Nisso, as reivindicações encontravam-se 

em perfeita conexão com as publicações da “Vida Operária” que ao lembrar aos trabalhadores 

das reuniões e pautas, os incentivavam a organizar-se enquanto classe.  

Segundo, o trabalho de Goldmacher, o movimento operário entre 1890 e 1920 fora 

bastante intenso, principalmente em 1903 quando trabalhadores da fábrica de tecidos iniciaram 

uma greve de 26 dias, o que estimulou outras categorias de trabalhadores, a seguir a mesma 

determinação, formando o que eles denominaram de “greve geral”. Nesse movimento, as 

categorias não fecharam uma pauta única de reivindicações, mas tiveram pontos em comum, 

onde incluíam a redução de jornada de trabalho para 8 horas diárias e aumento nos salários de 

40%. Outras reivindicações foram feitas seguindo o perfil de cada ofício. Os números que 

expressaram a greve chegaram à aproximadamente 40000 trabalhadores e eram pertencentes a 

diferentes categorias.  

A greve que se iniciara no Rio de Janeiro contara inicialmente, com os operários em 

fábrica de tecidos da fábrica Cruzeiro. Outras categorias foram solidárias aos trabalhadores 

daquela fábrica e acompanharam o movimento. Entre eles estavam os integrantes da Sociedade 

dos Artistas Chapeleiros, da Associação de Classe dos Artistas Sapateiros, Associação de Classe 

União dos Chapeleiros, Liga dos Artistas Alfaiates, os operários da Fábrica de tecidos Bangu, os 

charuteiros do Engenho de Dentro, os da fábrica de vidros Esberard, Luz Estearica e os da 

fábrica de tecidos da Empresa Industrial Brasileira, além dos estivadores e carregadores de café, 

que aderiram ao movimento de greve, após se reunirem no Congresso União dos Operários das 
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Pedreiras. Estes e os marceneiros da União de Classe dos Marceneiros e os carpinteiros, 

decidiram pelo movimento, em solidariedade aos grevistas (GOLDMACHER, 2010, p.144-147). 

Segundo a historiadora, os jornais do Rio de Janeiro, fossem os operários ou os de maior 

circulação, tornaram pública a atuação das associações durante a greve de 1903. A imprensa 

nesse período, já apontava a participação das seguintes associações no movimento de greve: 

Sociedade dos Artistas Chapeleiros, A Associação de Classe dos Artistas Sapateiros, a Federação 

dos Operários e Operárias em Fábrica de Tecidos, a Associação de Classe União dos Operários 

em Pedreiras, o Centro dos Sapateiros, o Centro Internacional dos Pintores, a União de Classe 

dos Marceneiros, a Sociedade Operária do Jardim Botânico e a União das Classes Operárias 

(ibidem,2010, p.145).  

A maioria das associações citadas por Goldmacher publicava na seção “Vida Operária” do 

Correio da Manhã e no A Epoca entre 1910 e 1914 as suas chamadas para reuniões para 

tratamento de diversos assuntos de interesse do grupo.  No caso da “Vida Operária” do Correio 

da Manhã foi registrado com mais frequência a organização e movimentação de trabalhadores 

marmoristas, das pedreiras, dos chapeleiros, dos operários da união, da união dos alfaiates, dos 

trabalhadores em trapiches de café, dos cocheiros, carroceiros e classes anexas, dos foguistas e 

carvoeiros.  

Destaca-se a edição de 9 de janeiro, com quatorze folhas, sendo que na 5, expunha as 

chamadas de diferentes sindicatos e associações para as reuniões que tratariam dos assuntos 

sociais, da reforma de estatutos,  da organização das caixas de socorros, da reforma de 

regulamento interno, do abandono de cargos, de prestações de contas  e de assuntos relacionados 

às beneficências e, a mais importante,   como a chamada do operariado para a discutir a greve a 

ser deflagrada. Marcava assim, o Correio da Manhã, o seu papel na sociedade e junto aos 

trabalhadores através destas pequenas notas, viabilizando o movimento do operariado, 

facilitando sua organização enquanto trabalhador e cidadão, justamente, naquele momento, em 

que se aproximava a eleição presidencial, polarizada pelos candidatos Rui Barbosa e Marechal 

Hermes – na questão “civil versus militar”. 

Nesse contexto, o periódico Voz do Trabalhador destacou-se na divulgação do pensamento 

anarquista seguido por operários imigrantes e brasileiros que ao longo de suas lutas 

conquistaram, em 1906, a regulamentação do trabalho diário de 8 horas, ainda que o 

cumprimento por parte dos  patrões, só viesse mais tarde. O movimento anarquista acabou 

provocando a reação do governo que impôs limites ao operariado, criando a legislação que 

permitiu a expulsão de muitos imigrantes: a lei 1641 foi criada a 7 de janeiro de 1907, conhecida 

como a lei Adolpho Gordo, aplicada no governo de Hermes da Fonseca, em 1912. 



136 
 

As publicações nos periódicos selecionados trouxeram uma grande experiência política aos 

operários, pois a persistência dos diretores de sindicatos na divulgação de sua convocações 

reafirmou que os espaços de reunião e a presença de cada um nas mesmas era de grande 

importância política. As colunas “Vida Operária” e “Reclamações” auxiliaram os diretores das 

associações e sindicatos a divulgarem aos trabalhadores o espaço do exercício político, da 

construção de parte da história do trabalhador.  

Nessas seções, é possível observar a solidariedade dos trabalhadores e a capacidade de 

organização de cada classe. Nesse sentido, há que se destacar a Associação de Classe Protetora 

dos Chapeleiros que inovou ao convocar para a assembleia geral extraordinária chamando “todos 

os sócios e sócias quites” (grifo meu). Essa referência às trabalhadoras femininas pode ser 

identificada, no Correio da Manhã, a partir da edição 3144, de 24 de fevereiro de 1910. 

As chamadas para organização partiram, na sua maioria, dos representantes dos 

trabalhadores de ofícios, associações profissionais, de beneficência ou de resistência. Segundo 

Batalha, no campo da luta sindical, nos primeiros anos do século XX e o período de 

efervescência política iniciada em 1917 havia duas linhas de prática sindical: uma representada 

pelo sindicalismo de ação direta e outra pelo sindicalismo reformista. 

 A primeira linha de ação ou sindicalismo revolucionário adotou inicialmente, a mesma 

linha política da Confederação Geral do Trabalho francesa, cuja base era a rejeição de 

intermediários no conflito entre e empregados e patrões; na condenação da organização 

partidária e da política parlamentar; na proibição da existência de funcionários remunerados nos 

sindicatos; as direções colegiadas sem hierarquias; com serviços de assistência nos sindicatos 

proibidas e na defesa da greve como principal forma de luta, apontando para a greve geral 

(BATALHA, 2000, p.28). 

Essas resoluções estavam presentes nos congressos operários brasileiros nos anos de 1906, 

1913 e 1920, sendo que, no Rio de Janeiro, as Federações Operárias adotaram a linha de conduta 

do sindicalismo revolucionário, que segundo Batalha, não constituía uma teoria coerente, mas 

era a prática sindical adotada. As origens do sindicalismo revolucionário remontam à experiência 

francesa e esta sofria forte influência do anarquismo. Batalha considerou que uma das principais 

diferenças com relação ao anarquismo, concentrava-se no fato do sindicato ser um embrião da 

sociedade do futuro e a greve consistir em um instrumento para se fazer a revolução social 

(BATALHA, p.29-30). 

Segundo a análise do historiador, encontrava-se o denominador comum entre o 

sindicalismo revolucionário e o anarquismo na seguinte ação: existência de um sindicato 

desburocratizado, autônomo, voltado para a resistência. Assim, as lideranças anarquistas que 
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defendiam a participação nos sindicatos, entendiam que podiam compatibilizar seus projetos em 

longo prazo e a luta diária sindical. Creio algumas práticas como o esforço de acelerar o processo 

de alfabetização, a leitura de textos para os operários e a impressão de um jornal próprio, 

reuniões possam ser relacionados como esforços da luta sindical. 

Na Primeira República, o sindicalismo revolucionário influenciou o movimento operário, 

participando da sua organização ao utilizar a imprensa como instrumento de propaganda de suas 

ideias e concepções. Sua ação não foi absoluta, pois, nos limites de tempo do governo de 

marechal Hermes, outra tendência sindical atuou junto ao governo, marcando-o profundamente. 

O sindicalismo reformista ou aquele denominado “amarelo” pelos partidários do 

sindicalismo revolucionário, no Brasil, abrigava inúmeras correntes de pensamento como as 

socialistas de diferentes linhas, positivistas, republicanos sociais e sindicalistas pragmáticos, mas 

de forma geral, entendia que havia necessidade de serem organizações duradouras, bem 

estruturadas e com base financeira sólida capaz de realizar seus objetivos e para isso mantinha 

funções mutualistas, garantindo a continuidade das mensalidades dos associados. O sindicalismo 

amarelo utilizava a greve como último recurso, e o que importava era o ganho que se obtinha 

para cada movimento e para isso contava com ajuda de uma equipe formada por advogados, 

políticos, autoridades. Esse tipo de sindicalismo construiu sua luta amparada na legislação, não 

poupando esforços de apoio às candidaturas de operários aos cargos legislativos.  

Na cidade do Rio de Janeiro, capital federal, o sindicalismo reformista teve grande 

aceitação, principalmente entre portuários e no setor de transportes, embasando as ações da 

União dos Operários Estivadores e a da Associação de Resistência dos Cocheiros, Carroceiros e 

Classes Anexas, nessa ordem de correspondência (BATALHA, 2000 p. 28-35). 

As publicações das chamadas dos trabalhadores para a sua filiação aos sindicatos e 

associações podem ser acompanhadas na “Vida Operária” através das edições do Correio da 

Manhã entre 1910 e 1912. No biênio 1912 e 1914 foram publicados artigos que 

complementaram o apoio dado à organização do trabalhador, no caso, principalmente, o interesse 

se voltou para os sindicatos e associações que utilizaram a imprensa nesse período como 

instrumento de organização do trabalhador. Os discursos contidos em artigos e em outras seções 

do jornal reforçaram o surgimento de novas e diferentes perspectivas na conquista dos direitos 

políticos e sociais pelos trabalhadores. 

“Vida Operária”, especialmente, dedicou-se a chamar para o exercício político os operários 

de ofícios no recorte temporal de 1910 a setembro de 1912.  

Em setembro de 1911, a seção “Movimento Operário” surgiu pela primeira vez, mas o seu 

conteúdo não incluía, inicialmente, as chamadas da “Vida Operária”. Na edição de 5033, de 11 
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de novembro de 1912, a antiga coluna passou a integrar a seção “Movimento Operário” com 

notícias sobre o trabalhador em outros estados ou em outros países, divulgando o movimento de 

greve dos trabalhadores de ofício e de alguns do setor fabril.  

A nova seção surgiu como espaço para as discussões e participação do trabalhador na sua 

própria organização sindical e seguiu divulgando sobre a fundação de novas associações de 

resistência; apresentando as divergências entre patrões e empregados em relação às horas de 

trabalho e informando sobre a organização operária em federações. No “Movimento Operário” 

foi exposto o pensamento de Caio Monteiro de Barros e o programa do Partido Socialista 

Brasileiro e as críticas ao 4º Congresso Operário Brasileiro denominando-o de “Congresso 

Policial”, pois sua organização estava a cargo de representantes do sindicalismo reformador
44

 e 

do deputado pela Bahia, Mario Hermes, filho do presidente da república. “Movimento operário” 

criticou vigorosamente a influência do governo federal na questão da expulsão dos operários 

imigrantes, uma das marcas polêmicas desse governo. A seção utilizou a enquete realizada nas 

fábricas têxteis visitadas para evidenciar a exploração do trabalho infantil e feminino. 

No anexo 2, foram listadas as chamadas publicadas, no Correio da Manhã, para o 

trabalhador comparecer às reuniões e assembleias, a fim de assumir o papel de protagonista no 

movimento operário e no processo de organização de seus sindicatos e associações no governo 

de Hermes da Fonseca. Nota-se uma redução expressiva na publicação das chamadas do 

trabalhador para o exercício político e filiação no cotidiano sindical. 

Os registros do “Movimento Operário” apresentaram o movimento dos trabalhadores 

sindicalizados entre 1912 e 1914 e nele observou-se a luta contínua dos sindicatos e 

organizações dos trabalhadores no momento em que o governo de marechal Hermes reprimia o 

movimento.  

O mês de outubro de 1912 apresentou um grande número de chamadas para reuniões e 

assembleias indicando que a maioria das organizações se agitava no mês que antecederia o 

evento programado por Mario Hermes e patrocinado pelo governo federal. Nesse mês foram 

realizadas 69 chamadas para assembleias e reuniões, sendo que o Sindicato dos Trabalhadores 

em Trapiches e Café, a União Geral dos Pintores, a Federação Operária, o Sindicato de Pedreiros 

e Estucadores, a União dos Trabalhadores e Operários da Limpeza Pública e Particulares, o 

Centro dos Operários Marmoristas, a Associação de Marinheiros e Remadores receberam três 

convocações cada para se reunirem nesse mês. 
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 O sindicalismo amarelo utilizava a greve como último recurso, e o que importava era o ganho que se obtinha para 

cada movimento e para isso contava com ajuda de uma equipe formada por advogados, políticos, autoridades. Esse 

tipo de sindicalismo construiu sua luta amparada na legislação, não poupando esforços de apoio às candidaturas de 

operários aos cargos legislativos. 
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Em 1913, os meses de intensa movimentação foram janeiro, março, maio, agosto e 

setembro. Os meses de fevereiro e abril apresentaram o índice mais baixo de chamadas para a 

participação em suas organizações, num total de três em fevereiro para as seguintes 

organizações: Federação das Artes Gráficas e Círculo dos Operários da União. Em março, 

somente os filiados à Sociedade União dos Foguistas e  ao Sindicato dos Carpinteiros foram 

convocados para a reunião em suas organizações. Esse índice baixo pode espelhar a pressão do 

governo sobre os trabalhadores e mais ainda, sobre os de origem estrangeira com a ameaça da 

expulsão. 

No ano de 1914, no mês de abril, foram registradas ao todo 14 convocações para os 

trabalhadores das seguintes associações: Centro Operário da União, Centro Internacional de 

Confederados em Estiva, Associação Operária Independente, Sindicato dos Sapateiros, 

Confederação Operária Brasileira, Centro dos Empregados em Ferrovias, Associação de 

Resistência dos Cocheiros e Carroceiros e Classes Anexas, Sindicato dos Barbeiros e 

Cabeleireiros e Sindicato dos Marceneiros e Atividades Correlatas. 

 

3.3 - O jornal A Época e os subúrbios 

 

 

O periódico A Epoca começou a circularem 31 de julho de 1912, quando metade do 

mandato de Marechal Hermes na presidência e Bento Ribeiro na prefeitura, mas a luta do 

trabalhador e morador do subúrbio há muito vinha sendo exposta pela imprensa fluminense. 

 No A Epoca abriu-se espaço para apresentar críticas aos jornalistas e à imprensa em geral; 

aos noticiários policiais e as transferências dos titulares das delegacias, bem como o seu 

substituto do dia; outros temas foram tratados e inúmeros subtítulos marcaram a linha de 

oposição ao governo federal de Hermes da Fonseca, cuja gestão enfrentava grandes desafios 

econômico-político-sociais, entre eles a Guerra do Contestado, a carestia de alimentos, os 

desdobramentos da sua política intervencionista e àquela relativa à expulsão dos estrangeiros.  

Destaca-se nesse periódico, o trabalho de Mariano Garcia, operário cigarreiro que entre os 

anos 1912 e 1914 abordou, na “Columna Operaria” uma série de questões que afligiam não só o 

operariado, mas a toda sociedade brasileira que acompanhava através desses diários os caminhos 

tortuosos da política nacional. 

Em primeiro de agosto de 1912, Garcia assinou nesta coluna o artigo com o subtítulo 

“Capital e Trabalho”, no discurso apresentou sua crítica à exploração do trabalho operário, à 

negação aos seus direitos, à avidez com que se queria o obter lucro, às injustiças sofridas por 
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essa classe e advertia sobre o ódio que crescia dentro desse grupo em relação aos abastados e aos 

que queriam lucro rápido à custa da exploração e sofrimento do trabalhador. 

Na edição seguinte, sábado, a sua coluna trazia a defesa da construção das casas operárias, 

como assunto urgente a ser discutido e defendido pelos deputados e formalizado pelo governo 

municipal. Seu discurso partiu da consideração que os proprietários de casas de aluguel eram 

improdutivos e viviam da exploração da classe operária e por isso constituía matéria da coluna, 

justamente por ser parte integrante dos grandes problemas de interesse coletivo. 

Na coluna Mariano informou que a Liga do Operariado do Distrito Federal tomou a 

iniciativa de auxiliar a “Columna” nesta campanha, entregando ao intendente
45

 Arthur de 

Menezes o projeto de construção habitacional pelos próprios operários, e que se fosse aprovado 

pela Câmara e pelo prefeito traria inúmeros benefícios ao operariado residente nos subúrbios. O 

projeto era de suma importância, pois operariado era sacrificado pelos custos despendidos com o 

aluguel.  

Na edição de número 6, novamente o assunto retornou à coluna, confirmando que a 

matéria não interessava aos políticos e por isso, não teria solução imediata. O deputado federal 

Floriano de Brito durante campanha eleitoral estivera na sede da Liga do Operariado Federal a 

fim de convencer o eleitoral que lutaria pela liberdade de construção da casa própria. Segundo 

ele, apresentaria ao Conselho Municipal um projeto que autorizaria aos operários a construção 

nos subúrbios de suas próprias casas. Passados meses da eleição, nenhum intendente apresentara 

o tal projeto, apenas o prefeito Bento Ribeiro mandara uma mensagem para o Conselho 

Municipal solicitando uma lei sobre aquele assunto. E passado tanto tempo das promessas, o 

novo intendente Arthur de Menezes Correia se ofereceu a levar ao Conselho um projeto de 

acordo com as solicitações dos operários.  Mariano reforçava a crítica sobre o deputado Floriano 

de Brito que se esquecera da promessa de campanha, tão logo fora eleito.  

Na mesma edição, Mariano lembrou aos operários que deveriam manter as mensalidades 

das suas entidades de classe em dia. Essa chamada à contribuição fora  estabelecida pelos 

estatutos e concentrava-se nela a manutenção da estrutura dos sindicatos e associações. 

Os resultados de uma convocação feita pela diretoria da Sociedade de Resistência dos 

Trabalhadores em Trapiches e Café a diversas categorias para uma reunião com a presença de 

representantes do Congresso Nacional foi comentada pela “Columna Operária”. Esses 

representantes tinham se comprometido a comparecer porque queriam elaborar com as 

                                                 
45

Cargo criado pelo decreto do governo provisório que dissolvera a antiga Câmara dos Vereadores e criou um 

Conselho de Intendência. Os intendentes decretaram o Código de Posturas, que desagradou profundamente aos 

proprietários e arrendatários de prédios de aluguel. 
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associações um projeto de lei dando alguns benefícios ao operariado. No dia marcado, os 

deputados não compareceram, frustrando a todos os presentes
46

. Mais uma vez, a discussão sobre 

o tema casa para operários era postergada por representantes do Congresso (A Epoca, 1912, 

edição 6 p.4 ). Em outras edições do referido periódico o problema habitacional voltou à pauta 

em artigos assinados por Mariano Garcia, sindicalista “amarelo”.  

O tema habitação não era o único a ser debatido, por isso, Garcia promoveu em várias 

edições os esclarecimentos necessários à classe operária e apresentou entre tantos subtítulos na 

“Columna Operaria” o do “Programa do Partido Socialista Brasileiro”. Nela relatou a história e 

os fins que determinaram a existência do partido, sendo as normas um traçado básico das 

necessidades e direitos sociais do trabalhador
47

(A Epoca, 1912,edição 8,p.6). 

A “Columna Operaria” serviu como instrumento para discussão de diversos temas em 

especial, uma grave que afligia ao operariado no governo de marechal Hermes: a carestia. 

Mariano defendia que a única classe que conhecia na pele esse problema era o operariado. As 

outras classes sabiam da existência desse problema social e econômico através dos jornais. 

Maiores esclarecimentos sobre a carestia, na imprensa, aumentaram a venda de jornais, que 

muitas vezes atribuíram a origem do problema ao posicionamento do governo em relação às 

classes populares. 

O sindicalista alertou para o fato dos governos ao promoverem continuamente a exclusão 

social, acabariam por não se sustentar muito tempo, sendo que, apenas os mais inteligentes 

seriam capazes de romper com os exploradores do trabalhador, obtendo prestígio junto ao 

operariado. Seguindo esse pensamento Mariano afirmava na sua coluna: “a exploração mercante 

é que leva a carestia ao lar do pobre”, pois é condição da própria organização social existente (A 

Epoca, edição 9, p.6). 

O A Epoca tratou de diversos assuntos além daqueles que priorizava como trabalho e 

moradia. Na edição de número 128, de 05/12/1912, Mariano Garcia registrou a presença do 

engenheiro chefe da Villa Operária de Marechal Hermes dr. Palmyro Serra Pulcherio convidado 
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 Estiveram presentes representantes da Associações dos Trabalhadores em Carvão e Mineral, Sociedade Preotetora 

dos Mestres Práticos da Baía do Rio de Janeiro, Gremio dos Maquinistas dos Estados Unidos Brasil, Liga do 

Operariado do Distrito Federal,Federação Operária,Sindicato de Ofícios Vários, Sindicato dos Sapateiros,Sindicato 

dos Estucadores e Pedreiros, Liga dos Alfaiates e Phenix Caxeiral e o representante do A Epoca, Caio Monteiro de 

Barros. 
47

 Entre várias finalidades destaco a de eleger representantes do Partido para as câmaras municipais e congressos 

estadual e federal para a conquista do poder municipal e a transformação do estado burguês em socialista; obter 

regulamentação do trabalho das mulheres e crianças a fim de protegê-las contra os abusos daqueles que as exploram; 

obter a fixação do tempo máximo de cada ofício em cada dia útil; obter leis que estabeleçam a indenização 

obrigatória em caso de acidentes, assistência oficial aos velhos inválidos, fiscalização da assistência particular, 

higiene pública e provada das oficinas e fábricas; promover a fundação de escolas para a difusão de ensino geral e 

técnico de aprendizado teórico e prática dos companheiros, e a instrução obrigatória de seus filhos menores. 
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de Candido Ferreira presidente da associação dos catraeiros
48

. A razão da reunião com a 

presença do engenheiro estava relacionada à preocupação desses trabalhadores com as 

consequências para a saúde devido a intensa atracação dos vapores no Cais do Porto. Eles 

temiam as doenças que seriam trazidas, caso as embarcações não fossem desinfetadas e pelos 

inconvenientes que o contrabando traria para aquela região.  

A edição de numero 219 abordou um dos grandes problemas que a população enfrentava 

em 1913 – a carestia – e o alto preço dos aluguéis. O assunto já aparecera anteriormente na 

coluna e foi reforçado pela publicação da carta de Viriato Martins, morador do Méier. Nela 

agradecia a causa que Garcia há muito tempo tinha abraçado e defendia veementemente na 

“Columna Operaria”: o direito do trabalhador construir sua própria casa e não ter seus sonhos 

embargados pela burocracia do governo municipal. 

Em aproximadamente 220 edições do jornal A Epoca, que corresponde ao governo de 

marechal Hermes, Mariano Garcia, teve oportunidade de defender o operariado na “Columna 

Operaria”, de incentivá-lo a se organizar como categoria, politizá-lo, torná-lo consciente dos seus 

direitos civis e políticos, transformá-lo no sujeito da sua própria história. Em seus textos, 

prevalecia o hábito de ser crítico fervoroso aos maus governantes, e se posicionou diante da lei 

de expulsão de estrangeiros e de toda e qualquer arbitrariedade, enquanto esteve como redator 

daquela coluna. 

Nas edições a partir de 4 de outubro de 1913, quando Mariano Garcia deixou o jornal, 

novos redatores assumiram, como novos diretores também e uma sutil mudança no 

posicionamento da coluna se fez notar. Esta se coloca francamente em oposição, combatendo 

diretamente o governo de marechal Hermes produzindo artigos contra a sua política, abrindo 

espaço para anúncio de cursos nos sindicatos e de reuniões de diversas categorias sindicais, 

entrando em polêmica com leitores e esclarecendo questões de saúde no trabalho, momento em 

que a tuberculose se alastrava entre os trabalhadores das padarias. 

A “Columna Operária” colocou em debate as greves do período e na edição 3, fez a defesa 

do movimento dos marceneiros da firma Auler & C. Sua crítica aos patrões considerava uma 

constante nas relações entre eles e os empregados. Apontava a causa das greves ao fato dos 

primeiros não atenderem às reivindicações dos operários e nem respeitarem à legislação que 

determinava as horas de trabalho. No caso dos marceneiros o problema estava centrado na ação 

do gerente que os maltratavam, apesar das reclamações dos trabalhadores e o pedido de saída 

dele. Nesse aso, os patrões optaram por despedir os empregados que reclamaram. 

                                                 
48

 Trabalhadores que faziam o embarque e desembarque de passageiros e mercadorias em catraias, transporte de 

madeira. 
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Nessa mesma edição tratou da festa de comemoração de aniversário do Centro 

Cosmopolita e da eleição da nova administração que convidou todos os representantes das 

associações operárias. O colunista apontou a importância para aquele fato que demonstrava que a 

organização e a união do operariado era o “trabalho pertinaz de uma grande classe” que 

promovia o progresso do grupo.  

A “Columna Operária” cedia espaço também como fazia a “Vida Operária” do Correio da 

Manhã para anunciar as assembleias como foi o caso do Centro B. dos Pintores [...] a Victor 

Meirelles, Círculo de Operários da União e Liga Federal dos Empregados em Padaria. 

 

3.3.1 “Nos Subúrbios” pelos Subúrbios 

 

A seção na edição 1 apresentou a proposta da direção para esse espaço, afirmando que iria 

continuar na defesa dos direitos da vastíssima zona suburbana e da sua população. O responsável 

pela seção morava há vinte e dois anos considerava-se conhecedor profundo das necessidades da 

região. Assim, colocou à disposição do povo suburbano a seção que cuidava, estimulando-o a 

endereçar suas queixas para a redação. Afirmava assim, as suas convicções de ajudar o povo 

suburbano: “Ao lado do povo suburbano estaremos sempre, cumprindo ordens, defendendo 

direitos conspurgados”. Ou ainda, “A Epoca nasceu para esse fim, viver com o povo, trabalhando 

para elle”. 

O periódico sugeriu uma parceria com todas as associações, coletividades para disporem 

dos serviços do A Epoca, colocando a agência do Sampaio, aberta entre às 7 horas da manhã e às 

7 horas da noite à disposição dos queixosos, no endereço era Rua Engenho Novo, número 3, 

estação de Sampaio. As notícias ou queixas de diferentes partes do subúrbio, inclusive, àqueles 

situados na baixada fluminense como Belfort Roxo e Duque de Caxias eram também expostas 

nas páginas do jornal, na “Columna Operaria”. 

  A redação das notícias muitas vezes foi escrita de modo irreverente e irônico chamando a 

atenção das autoridades para os problemas da região suburbana. Os comunicados de reunião, 

apesar de serem semelhantes aos publicados no Correio da Manhã apresentavam com grande 

sutileza as assembleias ou reuniões de cada associação operária: muitos elogios à inteligência e à 

capacidade de organização do operariado. No primeiro, as informações sobre as reuniões do 

operariado eram redigidas de forma bastante sucinta. 

As queixas, a vida social, a cultural e a econômica foram assuntos tratados “Nos 

subúrbios” entre 1912 e 1914 e alguns desses temas aparecem discriminados nos quadros do 

anexo 4. 
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O jornal A Epoca manteve-se fiel defensor da causa suburbana durante os quatros anos do 

governo de Bento Ribeiro na Prefeitura municipal do Distrito Federal. Promoveu a vida social, 

cultural e política dessa área, uma vez que ao publicar as cartas dos seus contribuintes, ou 

visitando os lugares apontados como abandonados pelas autoridades e pedindo providências 

facilitou a ação política de seus moradores de reivindicar as mesmas condições de higiene, 

segurança e habitação direcionadas aos da zona urbana da cidade. 

O esforço de transformar vida nos subúrbios a partir da colaboração de cada morador pode 

ser medida na carta enviada para a redação e reproduzida pelo periódico: 

 

Sr. redator da secção “Nos Subúrbios”, d’ “A Epoca”. 

Tenho acompanhado com vivo interesse a campanha que em pról dos 

subúrbios e arrabaldes desta capital vindes fazendo pelo valoroso órgão 

“A Epoca”. 

Entre as muitas idéas aventadas por vós, sobressáe a que se refere a 

melhoramentos na antiga, populosa e aristocratica rua Barão de 

Mesquita, onde resido há alguns anos. 

Effectivamente a mudança do actual calçamento, em alguns pontos 

arruinado, por outro mais durável, barato e elegante, constitue uma 

necessidade. 

Outras ruas desse arrabalde já possuem o calçamento de asfalto e não é 

demais que tambem  o tenha a rua Barão de Mesquita. 

Assim, louvando o vosso esforço na conquista de melhoramentos para as 

zonas suburbanas e os arrabaldes da cidade, solicito-vos continuara pedir 

ao exmo. sr. general prefeito e diretor de Obras da Prefeitura, a mudança 

de seu calçamento[...](A Epoca, 12/01/14 edição 00532).. 

 

Embora o periódico esteja como intermediário dessa população dos subúrbios que quer 

melhorias pode-se observar o movimento ou sua ação política ao reivindicar melhorias e estar 

atenta aos passos de seus governantes. 

Nesse ponto de observação sobre essa prática política da população suburbana, encontro 

em Marcelo Magalhães, o respaldo para sustentar que as queixas suburbanas entre 1910 e 1914 

configuraram o movimento político de conquista de seus direitos sociais e políticos. 

 Magalhães encontrou na segunda interpretação sobre a participação popular no início da 

República a base para se compreender as queixas suburbanas como ação política como tal. Ele 

defendeu “que existia uma importante vida política na capital federal, tanto no que diz respeito à 

atuação dos representantes quanto dos representados”(MAGALHÃES, 2004). 

O intenso diálogo travado na imprensa entre moradores e os diferentes representantes 

públicos demonstram que a legitimidade nessa afirmação. Esses diálogos estão expressos nas 

queixas suburbanas entre 1910 e 1914. Elas demonstram que os problemas iniciais com o 

Conselho Municipal, autorizando a mesma verba de 1909 para o ano seguinte, fez com que o 
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Prefeito evitasse gastos, principalmente, com a área suburbana. E a sutil percepção de serem 

contribuintes dos cofres públicos e explicitarem essa condição revelou a disposição política de 

lutar pelos interesses de suas comunidades. No anexo 3, foram citadas algumas queixas 

semelhantes `aquelas publicadas no Correio da Manhã. 

 

3.4 Jornais Suburbanos 

 

Entre o final do século XIX e início do XX, dezenas de periódicos foram criados visando 

promover agradáveis leituras e construir com a população suburbana sua identidade, sua vida 

cultural e social. 

Mendonça descreveu os objetivos dos jornais que circulavam pelo subúrbio era de discutir 

a literatura, abrir espaço para os poetas, tratar de temas amenos, evitando as pesadas discussões 

políticas. Segundo o historiador, quem tinha o compromisso de fazer o jornal, não o utilizava 

como espaço de luta pelas melhorias locais, ou pela defesa dos mais oprimidos, mantendo essa 

linha durante as primeiras décadas do século XX. 

À pesquisa interessou somente os periódicos que deram apoio ao morador do subúrbio, 

pressionando a Prefeitura, o Conselho Municipal e as empresas responsáveis pelos serviços de 

transporte, luz, água e construção civil trazer os melhoramentos necessários, ou aqueles 

apoiassem o comerciante, o professor, os médicos, os operários de uma maneira geral. 

O Echo Suburbano foi um exemplo de periódico que, em suas páginas, abriu espaço para a 

apreciação do mundo literário e o posicionamento dos redatores na luta pelas melhorias dos 

subúrbios, abordando questões importantes como o da habitação, exploração sexual dos 

adolescentes, família e educação. 

Na edição de 26 de julho de 1911, o editorial tratou dos abusos que eram praticados na 

região dos subúrbios, sem que os poderes competentes se manifestassem e correspondessem aos 

sacrifícios dos contribuintes dos cofres públicos. O periódico apontou o alto preço dos aluguéis 

como a dificuldade para se instalar naquela região, obrigando as pessoas irem morar em lugares 

sem infra-estrutura. Além da especulação imobiliária nessas regiões o jornal tratou da 

insensibilidade das autoridades para os problemas dos moradores dos subúrbios.  

O periódico tratou dos assuntos dos subúrbios no editorial, como o da edição de número 

178 que gritou pelo socorro para essa região da cidade abandonada pelo poder público: 

“Melhoramentos! Será esse nosso grito constante, porque o nosso desejo a tal nos leva, com a 

pertinácia natural dos que sabem luctar” (Echo Suburbano, edição 178, p.1). 



146 
 

No edital daquela edição declarou-se defensor dos subúrbios e incansável nessa luta. Citou 

a existência de um comitê de melhoramentos onde se juntaram pessoas buscando União, Paz e 

Progresso. 

Mendonça ao descrever os diferentes periódicos que circularam na região suburbana nos 

permite entender o alcance dessa imprensa dedicada a valorizar aquele espaço, reclamar os 

melhoramentos e se impor como parte integrante da mesma cidade.  

O Jornal Suburbano apresentou um artigo intitulado “Pelos Fracos” onde criticou as 

diferenças sociais e a exploração da classe trabalhadora. Baptista Leal assinou artigo sob forte 

influência socialista: 

[...]Encontram-se, pois aqui suas distinções, mantidas unicamente pela 

burguesia endinheirada e naturalmente rotineira cuja apparencia pretende 

significar aristocracia quando de facto não é mais do que uma exterioridade 

pretenciosa, por consequência balofa e desprezivel. 

São estes ricaços que medindo o mérito dos seus similhantes pelo conteúdo da 

burra que ele possue, olham com desprezo as classes trabalhadoras cujos 

modestos trabalhadores mal permitem o susttento diário da família. 

É a defesa desta que nos pomos, iniciando o nosso trabalho com algumas 

considerações sobre o operariado que é certamente a maior das classes que os 

Cresos rotineiros cognominaram inferiores. 

Contra o orgulho e o egoísmo das castas privilegiadas que querem manter, 

revolta-se indignada consciencia humana que de ha muito condemnou o poder 

do oiro e das distinções sociaes. 

De há vinte séculos a esta parte que o trabalhador procura erguer a fronte e tem 

constantemente a azorragal-o o carrasco do capital, a calar no inntimo d’alma o 

grito da revolta contra essa prepotencia que o reduz a um autômato. 

 

Baptista Leal clama ao operariado a sua emancipação, a descoberta do seu papel na 

sociedade e revelando a importância da instrução: 

 
E comtudo o operario podia emancipar-se dessa tutela odiosa. 

Instruindo-se, fundando associações de socorro mutuo, poderia em breve o 

opperario occupar o logar que na sociedade lhe pertence de direito, aquelle que 

a todos, pertence segundo o preceito da Egualdade que Christo instituin. 

As olygarquias exploram porque ele não tem ainda a consciência do seu valor, 

não mediu o alcance da sua força nem estudou ainda o grande problema social 

que lhe concede a ele um lugar proeminente com o verdadeiro motor da 

industria, do commercio e da agricultura. 

[...] 

É elle que funda as grandes cidades com a força do seu braço e leva aos confins 

dos continentes a locomotiva, rasgando a terra que lhe embaraça a passagem ou 

aterrando as depressões que lhe dificultam a marcha (Jornal 

Suburbano,8/07/1911). 

 

Mendonça (2011) nos estudos sobre o periodismo dos subúrbios fez uma referência à pesquisa 

Rafael Mattoso (2009) que abordou o processo de “evolução sócio-espacial” da cidade através de uma 

história “vista de baixo” reconstituída a partir de jornais suburbanos, com as reclamações e reivindicações 

da população, buscando compreender as “estratégias de sobrevivência daqueles moradores”. Assim, 
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Mattoso (2009) defendeu que o conjunto dos periódicos suburbanos foi criado para resistir ao processo de 

segregação em curso na cidade operado pelos agentes do estado, levando-o a identificá-los como 

“mecanismos de resistência popular”, o interesse dos responsáveis pelos jornais, acabou criando um 

arquétipo do suburbano, forjando a partir da homogeneização do proletariado honesto, pobre e explorado, 

criando um discurso vitimizador. O discurso proferido pelos proprietários-editores em seus periódicos 

acabariam por validar o papel das instituições político-administrativas, subordinadas as vontades dos 

novos prefeitos ( MATTOSO, 2009, p.17 apud MENDONÇA, 2011, p.23). 

As conclusões de Mattoso divergem de alguns editoriais citados anteriormente, nos quais encontra-

se o movimento de conscientização dos operários e moradores dos subúrbios.  

 

3.5. As razões ideológicas e a base da organização dos trabalhadores 

 

As queixas dos trabalhadores dos subúrbios no Correio da Manhã e no A Epoca trazem 

implícitas as razões ideológicas que as sustentavam. No Brasil, nos 30 primeiros anos da 

República três correntes ideológicas esforçavam-se para seduzir o trabalhador, organizando-o a 

fim conduzir o movimento operário em sua luta por melhores condições de vida e trabalho. 

(ADDOR, 2002, p.67). 

A corrente anarquista, a socialista revolucionária e a reformista empenharam-se pela 

organização da classe operária, sendo que as duas primeiras os objetivos iriam um pouco mais 

além, pois queriam construir uma sociedade nova, igualitária, sem classes e sem exploração, sem 

Estado e sem dominação, a partir da supressão da sociedade capitalista e do Estado burguês 

(ADDOR, 2002, p.67-68). 

A reformadora não questionava teoricamente os fundamentos da sociedade burguesa e nem 

tinha planos de transformá-la. Esse grupo lutava pelas conquistas econômicas imediatas, por 

melhores condições de vida e trabalho e em nenhum momento questionaram a dependência em 

relação ao Estado. 

De maneira geral, identifica-se no volume das queixas suburbanas na imprensa, o destaque 

para as questões apresentadas por trabalhadores. Os registros, em sua maioria, apontaram o 

esquecimento por parte dos patrões, sejam particulares ou do Estado sobre as deliberações do 

Primeiro Congresso Operariado sediado pela cidade do Rio de Janeiro em 1906, onde 

prevaleceu a orientação sindicalista revolucionária.  

Como primeiro desdobramento desse congresso tem-se a criação da Confederação 

Operária Brasileira (COB), que foi estruturada somente em 1908, funcionou em 1909 e só 
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retornou a atuar no biênio 1913-1915. As ações deliberadas no Congresso Operário Brasileiro de 

1906 foram as seguintes: 

1)A organização operária deve ser federativa e não centralizada; 2) O sindicato 

deve ter um caráter de pedagogia e luta, recusando o assistencialismo;3) A ação 

direta da classe trabalhadora é fundamental, portanto o sindicato deveria ser 

apartidário e anti-parlamentar; 4) O sindicato deve manter uma luta constante 

contra o reformismo dos agentes do governo e da igreja (CPDOC/FGV,2015).  

 

O Congresso decidiu pela não vinculação do sindicalismo a partidos políticos, a ação direta 

dos trabalhadores seria a orientação primordial. Os delegados condenaram a existência de 

funcionários remunerados no movimento sindical, aceitando em casos excepcionais específicos e 

temporários (cpdoc.fgv.br, Dicionário político.09/10/15,às 1h e 30 minutos). 

Füchtner afirmou que o empenho da Confederação Operária Brasileira (COB), criada pelos 

delegados do Congresso Operário, deveria limitar-se em reduzir a jornada de trabalho para 8 

horas diárias, seguro contra acidente de trabalho e baixos aluguéis (Füchtner,1980, p.30).  

Claudio Batalha destaca que o movimento operário até 1917 foi moldado pelo discurso dos 

trabalhadores de ofício, mas alertou para que se evitem as generalizações quanto à influência da 

doutrina anarquista ou socialista nesses movimentos (BATALHA, 2010, p.171).  

Batalha em sua reflexão sobre esse movimento inicial de organização da classe operária 

brasileira afirma: 

[...] tanto o socialismo como o anarquismo eram doutrinas presentes nesse 

movimento operário. O que levou o anarquismo a suplantar o socialismo na 

preferência de muitos militantes operários deve-se menos às características 

do tipo de trabalhador que militava nesse movimento e muito mais às 

condições políticas do Brasil da Primeira República (BATALHA, 2010, 

p.172). 

 

Essa definição da corrente reformadora encaixa-se perfeitamente, na relação construída 

entre os operários ligados ao sindicalismo amarelo e o governo do presidente Hermes da 

Fonseca. No ano que antecedeu a inauguração da vila proletária de marechal Hermes ocorreu um 

congresso operário, denominado como o Congresso Pelego, pois realizado com o patrocínio do 

Governo Federal. O IV Congresso Operário de 1912 representado pelos sindicatos das mais 

diversas profissões discutiram as reivindicações que eram publicadas nos jornais selecionados 

para o estudo, como as oito horas diárias de trabalho, descanso semanal, indenização em caso de 

acidente, limitações de trabalho para mulheres e crianças, seguro contra doença e desemprego, 

pensão por invalidez e idade, garantia de salário mínimo. 

Reconhecendo a relação próxima entre o governo e parte do operariado, justamente o de 

tendência reformista, não se pode negar a existência de um processo de luta, de exercício político 
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nas queixas apresentadas na imprensa, lembrando ao governo que todos os moradores do 

subúrbio eram seus contribuintes, ou a prática de frequentar as reuniões, assembleias, eleições 

nos sindicatos e associações. 

As queixas tomadas como exercício político e o comparecimento às reuniões dos sindicatos 

vem na contramão das afirmações de José Murilo de Carvalho sobre cidadania e direitos 

políticos e sociais na primeira fase da República. O historiador afirmou sob o ponto de vista do 

pensamento positivista, que a cidadania estaria comprometida pelo fato das eleições serem 

sistematicamente fraudadas. A noção positivista de cidadania não incluía os direitos políticos, 

assim como não aceitava os partidos e a própria democracia representativa (CARVALHO, 2006, 

p.54). 

Dando continuidade ao seu pensamento, Carvalho afirmou que existia participação popular 

no Rio de Janeiro, mas estava circunscrita às festas religiosas e ao carnaval. Ela podia também 

concretizar-se em pequenas comunidades étnicas, locais ou mesmo habitacionais, e mais tarde, 

as associações operárias anarquistas (ibidem, p.38). Todas as citações de Carvalho estavam 

relacionadas às comunidades de imigrantes (portuguesa e inglesa); ou as de pessoas oriundas de 

vários estados (concentradas na Pequena África na Saúde); nas estalagens cuja população 

chegava a mil pessoas às quais obedeciam as regras de convivência desses lugares. 

(CARVALHO, 1987, 38). 

Marcelo Magalhães trouxe um novo olhar sobre a questão da participação política da 

população dos subúrbios, ao citar um trecho de Escritos sobre espaço e historia de Maurício de 

Abreu que vem colaborar com a defesa que as queixas suburbanas, na imprensa, entre 1910 e 

1914, apesar do governo esforçar-se por tutelar as ações do trabalhador não as inibiram, pelo 

contrário, pela confiança que depositaram na imprensa, divulgaram o seu discurso de 

insatisfação, compareceram às reuniões dos sindicatos. Eis o que Abreu afirmou sob a 

capacidade de mobilização popular após a reforma Pereira Passos e a ocupação dos subúrbios 

pelos trabalhadores: 

 

[...]disseminando a força de trabalho por subúrbios longínquos, carentes, 

e isolados uns dos outros, não só reduziu a sua vida a uma luta pelo 

quotidiano (luta pela melhoria de transporte, pela instalação de infra-

estrutura etc), como diluiu bastante a capacidade de mobilização popular, 

diminuindo por conseguinte, o potencial de conflito urbano (ABREU, 

2014, p.417). 

 

 Abreu concluiu apontando o Código Criminal como limitador dos direitos sociais do povo, 

pois a legislação tentou proibir as greves e ligações operárias. A ameaça de greve por parte de 
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alguns setores do operariado levou o governo a retificar os textos que guardavam alguma 

disposição antioperária (ABREU, 2006,p.45). 

Essa iniciativa do governo em retificar alguns pontos do Código Criminal demonstrou a sua 

avaliação sobre o movimento operário, cuja força dos trabalhadores concentrava-se no processo 

de organização. Em geral, eram os trabalhadores qualificados que filiavam-se aos sindicatos 

compunham a base do movimento operário (BATALHA, 2010, p.170).  

O ano de 1903 registrou o maior número de greves da Primeira República, sendo iniciada 

pelos trabalhadores em fábricas de tecidos mantendo-a durante 26 dias. Seguidos por outros que 

se declararam, logo a seguir, em greve, por solidariedade aos companheiros. A importância da 

greve se deveu ao fato da demonstração de união, pois reuniu várias categorias e estas estavam 

representadas por suas associações
49

 de classe (GOLDMACHER, 2004, p.144- 146) 

A imprensa nesse caso desempenhou um papel de destaque, divulgando as atuações destas 

associações durante o período de greve. Consolidando esse papel de divulgação e 

conscientização da participação de cada operário na luta pela conquista dos direitos do 

trabalhador, o relatório do Sindicato dos Trabalhadores em Fábricas de Tecidos apresentado ao 

Segundo Congresso Operário Brasileiro e redigido por ocasião da greve de 1903. Nele houve 

uma menção da importância do operário ser sindicalizado e participante: “se os associados 

fossem mais sindicalistas, isto é, tivessem mais consciência dos seus direitos, seriam vencedores 

na luta contra os patrões”(GOLDMACHER,p.148). 

O relatório finalizou com uma frase que marca a defesa do significado das queixas 

suburbanas, na imprensa no governo de Hermes da Fonseca: “[...] o novo sindicato dos 

Operários em Fábricas de Tecidos consiga melhor representar os seus associados, que, por sua 

vez, devem ter mais consciência e união contra a exploração da burguesia” (grifo meu) 

(GOLDMACHER,p.148). 

Antes do Congresso Operário de 1906, não havia regulamentação das horas de trabalho, o 

que permitia o patrão exigir até 14 horas diárias de trabalho, esse era o caso dos encunhadores 

que passaram a fazer parte da categoria dos operários em pedreiras. Com a greve de 1903 essa 

categoria reduziu a jornada para 10 horas diárias, tanto para os trabalhadores por peça quanto 

para aqueles que trabalhavam por hora. Organizados em associação própria conseguiram criar 

uma tabela de preços dos serviços que durante a greve foi apresentada aos patrões e assinada por 

eles. Os desdobramentos da tabelação não cabem aqui expor, mas, sim, afirmar que as resoluções 
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 Algumas dessas associações, no momento da fundação, determinavam o compromisso de defender seu associado 

enquanto trabalhador. Outras colocavam foco nos fins educativos e assistenciais, mas devido à pressão do contexto 

social e político, acabaram ampliaram o seu campo de ação. As associações não seguiam a mesma forma de 

organização e nem suas ações o mesmo princípio (GOLDMACHER, 2004, p.144-145). 



151 
 

trazidas pelos congressos operários realizados em 1906 e 1912 estiveram na base das queixas dos 

operários contra o descumprimento dos tratos em patrões e empregados, publicadas em número 

expressivo nas colunas do Correio da Manhã e do A Epoca. 

O Primeiro Congresso Operário Brasileiro, em 1906, teve grande influência do sindicalismo 

revolucionário e a partir dele surgiu a Confederação Operária Brasileira (COB) o que trouxe ao 

movimento uma abrangência nacional (SEABRA, SILVA e VIANNA, 2010). 

Penso que as queixas publicadas na imprensa consistiram em pequenos exercícios diários 

que permitiram mostrar que os verdadeiros cidadãos exerciam através do envio de cartas, da sua 

presença em redações ou assembleias dos sindicatos a sua decisão de conquistar a plena 

cidadania. A imprensa colaborou para essa conquista, mantendo o canal aberto tanto para os 

trabalhadores como a população em geral e compreendo que o debate sobre as questões de 

interesse dos trabalhadores serviu para despertá-los quanto aos direitos sociais e políticos que 

geralmente, eram alienados.  

A questão habitacional esteve presente nos periódicos, na maioria das vezes através dos 

artigos de redatores ou pelas narrativas trazidas pelos sindicatos ao jornal.   O levantamento 

sobre as queixas dos moradores dos subúrbios, na imprensa, foi circunscrita aos distritos do 

Engenho Novo e Inhaúma e adjacências. Foram encontradas nas colunas “Reclamações”, 

“Correio Suburbano” e “Arrabaldes e Subúrbios” um volume maior de reivindicações sobre 

pagamentos de salários; contra a extrapolação do número de horas trabalhadas e acordadas no 

Congresso Operário de 1906; contra a falta de água e higiene de alguns lugares e a insegurança 

nas ruas. Quando o tema habitação apareceu nos editoriais ou em artigos no A Epoca a assinatura 

era de Mariano Garcia, sindicalista reformista. 

 

  3.6 O tema moradia para operário entre o Correio da Manhã e o A Epoca 

 

O tema “Casas populares e isenção de direitos” foi assinada por Evaristo
50

 de Moraes em 

fevereiro de 1911, no Correio da Manhã.  E nele desabafa que muitos desencorajam o periódico 

e, por conseguinte, o próprio jornalista que aborda assuntos que consideravam infrutíferos como 

cooperativas, sindicatos, bancos populares e construção de casas para pobres. Os críticos 

consideravam que somente esses temas teriam valor quando abordados pelos políticos no 

período eleitoral. 

                                                 
50

Antonio Evaristo de Moraes  envolveu nas questões políticas e sociais do início da república e participou 

ativamente na organização de partidos operários, inicialmente, depois os socialistas. Foram eles: Partido Operário, 

Partido Socialista Brasileiro e Partido socialista do Brasil. Escreveu artigos em defesa dos trabalhadores no Correio 

da Manhã, na “Coluna Operária”. 
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Evaristo reafirmou a proposta do jornal de contribuir para a melhora das condições 

materiais e morais do proletariado. Além disso, condena a presença de crianças em fábricas, 

segundo a lei 1338 de 1890, que estabelecia que não poderiam ser admitidas crianças nesses 

estabelecimentos. O sindicalista constatou que a lei-morta determinava que não seriam admitidas 

em fábricas crianças com menos de 12 anos, abrindo exceção para as de tecido, onde era tolerada 

a presença de crianças com 8 anos, trabalhando mais de 6 horas e longe das máquinas. Isso não 

correspondia à realidade, pois crianças trabalhavam mais de 9 horas diárias e perto do perigo do 

maquinário. 

O advogado apontou a inoperância dos operários para sua organização em seus sindicatos e 

cooperativas fiéis ao seu perfil de luta, garantida pela lei de 5 de janeiro de 1907. Considera que 

da mesma forma, a falta de iniciativa dos trabalhadores colaborava para que a lei que incentivava 

a construção de casas populares tornar-se-ia inócua. Isso colocaria a perder todo o esforço 

empenhado pelo Congresso e pela imprensa e corria-se o risco de inescrupulosos tirassem 

vantagens da lei 2407 de 1911, que dava isenção de impostos de importação dos materiais para 

construção, destruíssem o trabalho dos legisladores. A afirmação tinha fundamento porque 

algumas empresas de estradas de ferro e navegação importavam em quantidades absurdas os 

materiais para a construção e desvia-o para a venda para uso comercial. Moraes acreditava que 

para combater essas irregularidades, somente uma fiscalização rigorosa poderia inibir o 

contrabando e o afastamento dos princípios da lei que beneficiava a construção de casas 

populares. 

Na edição 3546, de 3 de fevereiro de 1911, o artigo de título “Casas para gente pobre” 

sugere como o negócio de construção de casas populares estava fadado ao fracasso porque 

apesar do incentivo de isenção fiscal, os empresários que se colocaram à disposição de levar à 

frente o empreendimento, não obteve apoio de capitalistas no investimento. Esse foi o caso de 

José Agostinho dos Reis que perdendo o prazo estabelecido pelo contrato municipal que assinou, 

viu-se obrigado a transferir a propriedade do contrato para o general Souza Aguiar. 

Essas dificuldades são somadas às da imobilidade da classe operária reivindicar junto às 

autoridades e empresários a construção das casas populares. Moraes percebe dessa forma, as 

barreiras que se criaram para a lei 2047 não ser aplicada no interesse do operariado. Moraes 

considerou que uma série de fatores contribuiu para o desânimo dos trabalhadores referindo-se 

aos casos ocorridos no Banco dos Operários, no das vilas da empresa de Companhia de 

Saneamento e na da suposta Cooperativa no primeiro banco citado.  

No caso da “Columna Operária” em 1912, na edição de número 4, Mariano Garcia 

comentou a questão da habitação para operários e a disposição de travar uma luta desse projeto. 
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Nela afirmou que a Liga Operária do Distrito Federal auxiliando a coluna na campanha enviou a 

Arthur Menezes, Intendente Municipal, o projeto que beneficiaria aos operários residentes nos 

subúrbios. A coluna afirmou que há muito o tema fazia parte da proposta a ser levada ao prefeito, 

pedindo que autorizasse a construção de casas para operários, contava com o apoio para levar 

adiante essa reivindicação. Outro movimento reforçando o pedido do projeto de construção de 

casas partiu das principais associações operárias que enviaram uma mensagem ao prefeito. 

Apesar de todos os pedidos terem chegado ao prefeito Bento Ribeiro, foi transferida a 

responsabilidade para o Conselho Municipal criar uma lei própria. 

Observando as dificuldades pelos quais o proletariado passava, o Conselho Municipal 

decidiu autorizar a construção de casas, segundo os seguintes critérios: 

Artigo 1__ Fica declarada absoluta liberdade de construcção e isenção de 

quaesquer licenças ou plantas, mesmo para reconstrucção, aos operarios 

etrabalhadores que queiram construir casas para residirem com suas famílias, 

em toda a zona suburbana do Distrito Federal, desde que essas casas ou 

habitações sejam feitas em ruas que até a promulgação da presente lei, não 

tenham mais do que 10 casas, e sejam feitas pelo menos dez metros afastadas da 

frente das ruas, e que respeitem o armamento municipal, e sejam separadas uma 

das outras. 

Artigo 2 __ Essas construções devem ser cobertas de telhas, nas ruas que 

ficarem fronteiras ás linhas de bondes ou das estradas de ferro que circulam os 

subúrbios, podendo nas outras ruas ou beccos e travessas ser feitas cobertas á 

vontade, de accordo com os meios pecuniários de cada um. 

Artigo 3__Para que os operarios possam livremente fazer suas  habitações, de 

acordo com a presente lei, devem requerer ao agente da Prefeitura local, 

dizendo no requerimento a rua e o numero onde vae ser feita essa habitação,  

com o nome, profissão do requerente e local onde trabalhe, a fim de que esse 

funcionário Municipal possa attendel-o independente de quaesquer outras 

formalidades. 

Artigo 4__Sendo a presente lei um beneficio prestado ao operariado do Distrito 

Federal sera punido com severidade todo o individuo que procurar-se servir 

desta Lei, para fazer casas para alugar aos outros. 

Artigo 5__  O Prefeito nomeará junto  ao agente de cada distrito um operario 

que deverá ser indicado ao mesmo Prefeito pela Directoria das Associações 

operarias, para fiscalizar a fiel execução d’esta Lei, a fim de evitar a exploração 

por parte de indivíduos que queiram burlar a presente lei com o Art. 4. 

Artigo 6 __ As casas construidas de accordo com a lei devem ser coletadas, e 

ficam sujeitas ao imposto predial, para constituir renda municipal. 

Artigo 7 __ A presente lei durará cinco anos. 

Artigo 8 __ Revogam-se as disposições em contrario. 

 

Esse foi o projeto entregue ao intendente Arthur Correa de Menezes em julho de 1912 e foi 

assinado pela diretoria da Liga Operária do Distrito Federal. 

Esse projeto assinado pelo Prefeito e enviado ao Conselho Municipal para que fossem 

atendidas as demandas do operariado para construir sua casa própria. O andamento e 

cumprimento da nova lei dependiam do empenho dos intendentes e deputados que se 
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comprometeram com a causa, mas na realidade, somente Arthur Menezes empenhara-se em 

atender aos pedidos do operariado. As regras elaboradas para a construção de casas constituíam 

um obstáculo, principalmente ao que se referem os artigos 3,4 e 6. 

Sobre o tema “Casa para Operários” Mariano Garcia abordou o assunto também na edição 

12, de agosto de 1912 e fez inúmeros elogios ao sr. Presidente da República por dar 

prosseguimento à construção da vila de Deodoro. Mariano Garcia cuidou das palavras para que 

não fosse mal interpretado na sua avaliação sobre as ações do presidente. Ele declarou:  

 
Não estamos aqui a lisonjear ninguém, o que não está nos nossos hábitos, isso 

sabem todos que nos conhecem, porque, tendo idéas e principios políticos que 

estão em completo antagonismo com os que governam ou com os quem 

pretendem governar, só vemos nesse facto a vontade consciente de fazer alguma 

coisa por uma grande obra para a qual temos dedicado grande parte do pouco 

tempo que nos resta da afanosa labuta pela conquista dos meios de subsistência 

para os entes que nos são caros. 

 

Essa referência ao projeto de vilas operárias mostra como Mariano Garcia foi sensível ao 

projeto, mas seu discurso omite a relação estreita entre o sindicalismo “amarelo” e o governo de 

Hermes da Fonseca.  

Nesse momento, tornou-se instigante pesquisar a razão pela qual um projeto que deveria 

atender as reivindicações do operariado, tenha sido recebido com pouco entusiasmo.  

Escolhi como ponto de partida para compreender a proposta de Hermes da Fonseca para 

minimizar o problema da habitação popular a citação de Alfredo Cesar Tavares de Oliveira, em 

sua monografia, do discurso de Hermes da Fonseca em dezembro de 1909: 

 
Não nos assombram, ainda, felizmente, os grandes abalos produzidos pela luta 

entre o braço e o capital. O movimento socialista, que tanto apavora as nações 

do velho mundo, onde o progresso industrial e as descobertas científicas vão 

eliminando o concurso do operário e onde a escassez do solo lhe não fornece 

campo para o trabalho remunerado, não nos bate ás portas e seria planta exótica 

a estiolar-se à mingua de elementos vitais. Entretanto, o aumento sempre 

crescente da população, especialmente nesta capital, a deficiente compensação 

da atividade e a carestia dos gêneros de primeira necessidade têm criado uma 

vida de privações e sofrimentos para os desfavorecidos da fortuna. Daí o 

problema operário de difícil solução, ela multiplicidade faces por que deve ser 

encarado. Colaboradora do bem geral, a classe dos proletários merece benévola 

atenção do poder público, sem preterição dos interesses industriais e do capital 

que lhes proporciona trabalho(Fausto, 1986, p.218 apud Oliveira 1996,p.19).    

 

Essa citação de parte do discurso traz implícito o conhecimento que o futuro presidente 

demonstrava ter sobre as ideologias que circulavam no início do século XX, entre elas o 

socialismo como fonte inspiradora para levar a frente a construção das vilas operárias. 
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A pauta política apresentada por Hermes da Fonseca trazia as seguintes diretrizes: 

desenvolvimento do Exército; projetos agrícolas para a Amazônia (borracha) e para o Rio 

Grande do Sul (trigo); o desenvolvimento do parque siderúrgico do país; a intervenção nas 

oligarquias estaduais (Política das Salvações); a edificação de vilas proletárias; a reforma da 

educação secundária e superior; o apoio às pesquisas no interior do país do instituto de 

Manguinhos e a construção de uma malha ferroviária que interligasse regiões de difícil acesso. 

Dessa pauta, o que nos interessa a construção das vilas operárias. 

No governo de Hermes teve início a ação reformista social com a iniciativa do Estado em 

construir as vilas operárias, escolas para o filho do trabalhador e as cooperativas de consumo. 

Todas as iniciativas foram apoiadas pelos sindicatos “amarelos”, que lutavam pelo trabalhador 

no terreno jurídico (OLIVEIRA, 2011, p.67). 

Carone (1984) apresentou um histórico do movimento operário na primeira fase da 

república, que pode explicar o pensamento de Hermes sobre a construção de vilas operárias. 

 O historiador afirmou que a partir de 1890, surgiram inúmeras organizações partidárias e 

de jornais, cada um deles exprimindo atitudes semelhantes às diferentes correntes operárias 

europeias. Nisso se fez sentir mudanças no movimento operário brasileiro, devido à influência de 

diferentes correntes de pensamento como o do socialismo reformista ou do anarquismo. O 

pensamento reformista abrigava entre várias ideias a de que era preciso valorizar o homem 

através da Educação, instrumento que permitiria a elevação de status do operário; que se deveria 

lutar contra a “aberração” da luta de classes e a favor da harmonia entre o capital e o trabalho. 

Dentro do grupo havia os que seguiam outras escolas de pensamento, mas que lutavam pelo 

proletariado como um todo, criticando os elementos que acreditavam ser o suporte do 

capitalismo: sacristia, capital e quartel.  

O movimento operário brasileiro, como defendeu Carone, não se preocupava somente com 

os aspectos ideológicos dominantes e universais, mas tentava aplicar seus princípios às situações 

nacionais e concretas. Sendo o trabalho um direito social, consequentemente, não representava 

nenhum favor das classes dirigentes, e, sim, um direito do operário viver às suas próprias custas. 

Uma boa parte do operariado se agradou da ideia de participação na política, elegendo e votando 

em candidatos próprios ou de outras classes (CARONE,1984, p.18). 

O proletariado brasileiro já vinha pressionando os governos desde o final do século XIX 

para que construísse casas populares. Registrou-se a promessa de Deodoro da Fonseca (1889-

1891) para essa construção e no de Hermes da Fonseca, mas apesar disso, as realizações não 

foram suficientes. Os capitalistas foram chamados a investir parte de seu capital na construção 

das vilas e residências proletárias, mas em contrapartida cobravam aluguéis exorbitantes. O 
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operariado reconheceu a exploração dos aluguéis como forma de exploração capitalista e contra 

a situação protestavam (CARONE,p.19). 

A origem do interesse na construção das vilas proletárias por Hermes da Fonseca foi 

sugerida por Oliveira (2011), da qual concordo com o seu pensamento. O historiador remete-se a 

fatos anteriores ao governo de Hermes, que possivelmente, chamaram-lhe a atenção para o 

problema habitacional, fazendo-o constar na sua plataforma de sua candidatura.  

O líder sindical Luiz França da Silva inseriu no programa do Partido Operário 

Trabalhista
51

 a construção de moradia para operários. “Assim, como Vicente de Souza, que, ao 

fundar o Centro das Classes Operárias, em 1904, apresentou o projeto ‘Bolsas Proletárias” com o 

mesmo propósito de construí-las. Como se percebe o tema era constante nas pautas das 

lideranças sindicais, principalmente nos dos sindicatos amarelos (TÓRTIMA, 1988, p.55 e 56 

apud OLIVEIRA, p2011, p.68). 

Torna-se evidente as escolhas dos sindicatos no governo Hermes da Fonseca. O 

sindicalismo revolucionário e o reformista atuaram de forma distinta e precisa nesse governo. Ao 

primeiro não cabia reconhecer a importância de um projeto de intervenção estatal sobre a 

questão habitacional pelos próprios princípios que seguiam. O segundo diretamente contemplado 

pelo governo federal, com o patrocínio do IV Congresso Operário de 1912, o apoiava 

irrestritamente. 

Hermes da Fonseca determinou-se a construir a vila proletária em Sapopemba, escolhendo 

o engenheiro Palmyro Serra Pulcherio para ser o responsável em desenhar e acompanhar a 

construção da vila. A pedra fundamental foi lançada em 1911, mas não foi a única vila a ser 

construída no seu governo.  

 O artigo de Fernandes e Oliveira (2010) cujo título era marechal Hermes e as 

(des)conhecidas origens da habitação social no Brasil, nos permite conhecer a proposta de 

minimização do problema da habitação para os operários. Foram projetadas três vilas proletárias 

e cuja localização contemplava três pontos cardeais da cidade: o norte, o sul e o oeste. 

 No ponto cardeal norte seria estabelecida a de Manguinhos anunciada pela Brazil 

Ferrocarril em março de 1911, nº15, ano II e aquela estava estrategicamente localizada próxima 

a São Cristóvão, ao porto recém modernizado, perto de um parque industrial, cujos operários 

para o seu deslocamento faziam o uso das linhas de bonde da Companhia São Cristóvão e dos 

trens das estradas de ferro Leopoldina, Auxiliar e Rio D'Ouro. 
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 Partido Operário Trabalhista foi fundado em 1908 (OLIVEIRA, 2011, p.68). 
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Na zona sul, na Gávea, no limite da periferia urbana, próxima de fábricas têxteis como A 

Corcovado, a Carioca e São Felix. A vila do ponto cardeal sul da cidade recebeu o nome da 

primeira esposa do presidente, dona Orsina da Fonseca e sua localização parecia traduzir o 

motivo da intervenção do presidente na questão habitacional: associação entre moradia e 

trabalho próximos. Apesar de ser uma proposta admirável a vila proletária de Manguinhos não 

saiu da planta.  

O projeto que foi concretizado no ponto oeste da cidade, em terreno vizinho à Vila Militar 

era Marechal Hermes atendido pela Estrada de Ferro Central do Brasil. A vila proletária 

atenderia cerca de 5000 pessoas, e seu projeto habitacional era grandioso e contemplava os 

aspectos social e cultural, pois previa a construção e centralidade da escola no bairro, presença 

de escola técnica, marcas de um projeto que valorizava o papel da educação na sociedade, além 

de priorizar o atendimento à saúde e à cultura, projetando o espaço do hospital, do teatro e do 

cinema. Marechal Hermes foi um bairro modelo projetado para atender ao proletariado. 

As vilas proletárias teriam um grande alcance social, mas o operariado apesar de ter 

explicitado na imprensa sua luta pela casa própria, na inauguração em 1º de maio de 1913 foi 

reativo. Nesse ponto procuro o que inspirou o desencontro entre o programa habitacional de 

Hermes e as reivindicações do proletariado, sendo necessário traçar alguns roteiros para buscar a 

razão do desinteresse pelas vilas proletárias. 

Entre os anos de 1908 e 1913, a tecnologia do cimento armado foi introduzida pelo alemão 

Lambert Riedlinger fundador da Companhia Construtora em Cimento Armado no Rio de Janeiro. 

Essa tecnologia foi empregada na construção das vilas proletárias de Orsina da Fonseca e 

Marechal Hermes. O início do uso dessa técnica de construção data de 1910 e ampliado nos anos 

40 com as construções dos I.A.P.C.s no governo de Getúlio Vargas, devido ao fato do estado, 

nesse governo, encampar a produção de habitação para o trabalhador com vistas ao seu projeto 

político e social em todo o Brasil (FREITAS, 2010). 

Essa tecnologia alemã não foi a única utilizada na construção de casas populares, pois em 

1891, o engenheiro Carlos Poma solicitou o privilégio de uso da patente de Monier
52

 durante 

quinze anos e fundou a Empresa Construções Casas de Habitação responsável pela construção 

de um conjunto de casas em Copacabana.  

Entre 1911 e 1912, as revistas de Engenharia de São Paulo publicaram artigos que 

tratavam da construção das vilas operárias pela empresa A Popular com incentivos fiscais 
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 Monier era um jardineiro que criou um sistema para construção civil utilizando os materiais “beton”(pedras, 

tijolos, granito, mármore, cascalho) e ferro.  O engenheiro adaptara o sistema Monier para baratear a construção de 

casas operárias. 
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aprovados por lei municipal. A revista atribuía a demora para as construções à lei que mandava 

“abrir concorrência pública para serem contratadas, sem caráter privilégio ou monopólio, as 

construções de casas hygiênicas e baratas para operários”(Revista de Engenharia, 1912 p.90 

apud FREITAS, 2010). 

O contrato entre José dos Reis e a Prefeitura datava de 1894 e somente entrara em pauta 

para a discussão na comissão legislativa vinte anos depois. Segundo Oliveira (2009), faltava 

apoio parlamentar para a iniciativa privada, o que permitiu, que as casas para operários, fosse 

financiadas pelas Caixas Econômicas, com recursos federais, ao invés de isentar os empreiteiros 

com impostos.  

Como exemplo do desinteresse dos empresários na construção de casas populares, temos 

em 1908, a promulgação de uma lei concedendo privilégios para a sua construção ou para fins de 

compra ou aluguel com auxílio da Caixa Econômica Federal. Novamente, observa-se que não 

interessava a execução de projetos de alcance social, mas a construção civil para fins comerciais 

e lucrativos (OLIVEIRA p.86). 

Hermes da Fonseca, apesar de assinar o decreto 2407, de 18 de janeiro de 1911,que  

fomentava as construções civis populares, foi regulamentado,  apenas em 1920. O artigo 1 do 

decreto determinou que: 

 
Art. 1º O Poder Executivo concederá ás associações que se propuzerem a 

construir casas para habitação de proletarios, dentro ou fóra do perimetro 

urbano desta Capital, de accôrdo com os typos e os preços de aluguel que forem 

estabelecidos no regulamento desta lei e nos termos do art. 4º, os favores 

seguintes: 

a) isenção dos impostos de importação e taxa de expediente sobre os materiaes 

que se destinarem ás referidas construcções, excepto madeira, assim como de 

quaesquer outros impostos, fóros e laudemios, relativos aos terrenos e aos 

predios, sua acquisição e transmissão; 

b) isenção de sello federal em quaesquer contractos referentes ás construcções 

que forem autorizadas; 

c) cessão gratuita de terrenos, de propriedade federal, que não forem necessários 

a outros serviços da União, a juizo do Governo. 

 

A habitação popular era um grande problema a ser combatido por todos os governos, mas 

nenhum deles se dispunha a solucionar. Foram raras as iniciativas dos governos: uma foi do 

prefeito Souza Aguiar pelo decreto de 1193 de 1908 e a outra a de Hermes da Fonseca em 1911, 

ao determinar o congelamento os aluguéis, a ira dos proprietários e construtores de casas com 

destino alocação e consequentemente provocando uma redução na construção de novas para esse 

fim (LOBO, 1989,p.92 apud OLIVEIRA, 2009, p.86).  
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A Revista Brasil Ferro-Carril publicou, em 1911, o projeto da vila proletária de “Marechal 

Hermes” relatando suas características e o tipo de estrutura sólida que a configurava. Em 

contrapartida, a publicação do jornal A Voz do Trabalhador em janeiro de 1914, sobre o evento 

de inauguração apontava o desinteresse dos operários pela obra, o que não foi diferente do 

exposto nos jornais em circulação em 1913: 

 

Marechal Hermes e Orsina da Fonseca -, pela relação pessoal existente 

entre os moradores e o engenheiro construtor do conjunto. O discurso de 

defesa de tal iniciativa argumentava, que eram “habitações boas e 

baratas” destinadas aos operários em geral, no entanto, foram cedidas 

para uma “centena de apadrinhados (...) enquanto milhares e milhares 

de operários continuam hoje, como ontem, a habitar os mesmos casebres 

minúsculos e anti-higiênicos” (A Voz do Trabalhador, 01.01.1914, 

Turazzi, 1989, apud FREITAS, 2010). 

 

Alfredo César Tavares de Oliveira (2009) entendeu as vilas proletárias, como a expressão 

da política que visava à cooperação entre o capital e o trabalho, defendida durante a campanha de 

Hermes da Fonseca, mas que acabou não sendo cumprida na sua totalidade. As vilas proletárias 

tinham endereço certo: os sindicalistas amarelos que apoiavam o governo. Entre esses estava 

Mariano Garcia
53

, que naquele momento escrevia no jornal O Paiz, na Coluna Operária. 

Segundo Oliveira, em 20 de fevereiro de 1914, Garcia escreveu elogios ao presidente, afirmando 

que ele fora o primeiro presidente a atender aos operários em suas demandas, e ao engenheiro 

Palmyro Pulcheiro, chamando-o de companheiro (OLIVEIRA, 2009, p.63). 

Oliveira afirmou que Hermes acreditava que a política de conciliação de classes se 

sustentaria com a tríade que apoiava: o cooperativismo, o Congresso Operário de 1912 e as vilas 

operárias. 

O projeto de Marly Vianna (2010) propunha o estudo sobre o governo de Marechal 

Hermes e nele identificou como um traço do liberalismo brasileiro, a preocupação com a classe 

operária, permitindo a manifestação das suas reivindicações, dentro da ordem estabelecida, 

concedendo benefícios, inibindo as conquistas pela luta sindical, expulsando os estrangeiros, 

tentando refrear os sindicatos de operários, cujos líderes eram anarquistas (VIANNA, O Governo 

de marechal Hermes, projeto de pesquisa  financiado pela Faperje, 2010). 

Dessa forma, responde-se à questão sobre a invisibilidade do projeto habitacional por 

grande parte do operariado que questionou a inauguração da estação e de parte da vila proletária 

de Marechal Hermes no dia mais importante para o trabalhador _ o 1º de maio.  

                                                 
53

 Mariano Garcia, operário cigarreiro escreveu na “Columna Operária” entre 31 de julho e 4 de outubro de 1913, 

cujos artigos reivindicavam casas para o operariado. 
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Segundo Oliveira, Hermes, imaginando tutelar as manifestações operárias, quis promover 

o Dia do Trabalhador no bairro da vila proletária marechal Hermes. Os sindicatos anarquistas 

escolheram o centro da cidade para comemorar (OLIVEIRA, 2009, p.84). 

Na imprensa, todos os sindicatos e jornais publicaram suas festas, o histórico da luta do 

trabalhador e a razão de estarem marcando aquela data como um dia de luta e que este não 

poderia ser ofuscado pelos holofotes direcionados pelo governo sobre a inauguração daquela vila 

proletária. 

Considero que a intervenção do governo na questão habitacional também pode ser 

analisada para além das questões sindicais. As vilas proletárias, principalmente, a de Marechal 

Hermes têm implícito um discurso memorável em relação à educação e infraestrutura. O projeto 

concebido reservou para o bairro elementos essenciais para um futuro de uma sociedade mais 

justa com escolas, creche, jardim de infância, teatro, Correio e Telégrafo, maternidade, hospital, 

estação de trem, praças e casas de vários tamanhos e usos (OLIVEIRA, 2009, p.76).  

Muito embora, seja fácil deslumbrar-se com a proposta habitacional, por ter aquela 

configuração, ela fazia parte de um contexto político maior, no qual por Hermes da Fonseca 

procurava conciliar capital e trabalho e estabelecer uma relação de mútuo interesse entre os 

sindicatos e governo.  

 

Considerações Finais 

 

Na última década do século XIX, intensas modificações ocorreram em diversos setores da 

sociedade brasileira produzindo diferentes narrativas sobre parte da população que se deslocou 

para o subúrbio fixando moradia ao longo das estradas de ferro, à medida que as estações iam 

inaugurando. Após a reforma urbana de Pereira Passos, amiudou-se a ocupação dos subúrbios e 

nele foram construídas histórias de identidade, cultura, lazer e riqueza nas extensas terras de 

parte da cidade que não reconhecia, o subúrbio como sua parte integrante.  

A narrativa sobre as queixas suburbanas, na imprensa, durante o governo de marechal 

Hermes, foi amparada nos aportes teóricos de Bakhtin, justamente, por manter uma relação 

estreita entre linguagem e sociedade (CASTRO, 2008, p.119).  Essa relação foi concretizada, no 

momento em que foram apresentados na imprensa, diferentes discursos cruzados, permitindo-se 

acompanhar o movimento político de trabalhadores dos subúrbios do Rio de Janeiro e revelar um 

olhar diferenciado sobre as afirmações consolidadas na historiografia a respeito da redução 

parcial ou total da capacidade da população se manifestar em busca de os seus direitos. 
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No recorte temporal entre 1910 e 1914, o presidente Hermes da Fonseca procurou angariar 

a simpatia de parte do trabalhador, numa tentativa de tê-lo sob controle. Sua política consistia em 

fazer concessões ao trabalhador com medidas que procuravam inibir as conquistas pela via 

sindical. O pensamento que embasou suas ações foi acreditar na política de conciliação de 

classes e concretizar a promessa de entregar vilas operárias. Estas foram entregues aos 

representantes do sindicato “amarelo”. 

Nesse contexto, foram produzidos diversos discursos sobre e pelos moradores dos 

subúrbios na primeira fase da República. Os sujeitos que teceram parte da história do movimento 

operário no Rio de Janeiro vivenciaram experiências diárias de luta pela conquista de seus 

direitos sociais e políticos, expondo suas queixas na imprensa, reivindicando o cumprimento das 

decisões do Congresso Operário Brasileiro, divulgando as datas das reuniões de sindicatos e 

associações, conclamando os trabalhadores à filiação sindical, à organização  ou propagando as 

ideias do socialismo. 

Nos três capítulos foram apresentados os diferentes discursos proferidos por órgãos do 

governo, da imprensa, dos sindicatos ou mesmo os genuinamente proferidos por segmentos da 

população com a intenção de traduzir o diálogo travado entre os seus interlocutores e que 

possibilitou a produção da narrativa sobre trabalhadores e moradores dos subúrbios. Essa 

narrativa foi influenciada pelo pensamento de Bakhtin sobre linguagem dialógica, quando 

afirmou que a relação entre os interlocutores não apenas funda a linguagem e dá sentido ao texto, 

mas também constrói os próprios sujeitos produtores do texto (BARROS, 2008, p.29). 

Nessa dimensão da linguagem encontramos no contexto histórico do governo de Hermes 

da Fonseca a produção de discursos na imprensa e pela imprensa que nos revelaram os diálogos 

entre os sujeitos dos subúrbios, moradores e operários, com a sociedade na luta pela conquista de 

seus direitos sociais e políticos. Tais discursos traduziram subliminarmente as relações entre 

capital e trabalho, entre governo e sindicato, entre o urbano e o suburbano. 

Considero que algumas questões ainda precisam ser respondidas, como as dadas pelo 

governo às reivindicações da população suburbana: saneamento, calçamento, transporte, 

segurança, moradia. Elas talvez estejam para além do governo de Hermes da Fonseca e Bento 

Ribeiro. Este por ter orçamento inicial reduzido, somente atendeu às questões da zona sul, 

conforme declarado pelos moradores dos subúrbios, que reclamavam a disparidade de atenções 

entre as regiões da cidade. Destaco como importante a busca por documentos depositados no 

Arquivo Geral do Município do Rio de Janeiro, na Biblioteca Oswaldo Porto da Rocha que 

identifiquem as respostas do governo para redimensionar o alcance das reivindicações dos 

moradores dos subúrbios apresentados pela da imprensa. 
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O déficit habitacional permanecerá presente nos governos por todo o século XX e nos 15 

anos deste século. Especialmente, apresentou-se em programas de governo na década de 30 e 60 

ou como muitas vezes, constando da plataforma política dos candidatos aos governos das três 

esferas de poder. 

Pelo tempo do mestrado não pude analisar algumas questões que considero importantes, 

tais como a reforma da educação secundária, especialmente as ocorridas no Colégio Pedro II; 

sobre a política agrícola em torno da borracha, no Amazonas e a do trigo, para o Rio Grande do 

Sul; a Política de Salvações nos estados do nordeste, por exemplo; a construção da malha 

ferroviária; ou ainda a reforma no Exército e a linha de pensamento que conduziria a educação 

militar secundária e os desdobramentos no movimento tenentista. Pretendo voltar a elas, dando 

continuidade a essa pesquisa. 
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Correio da Manhã – 1911 -  “Reclamações” 

Edição Data  Assunto  

03454 01/01 - 

03455 02/01 - 

03456 03/01 - 

03457 04/01 - 

03458 05/01 - 

03459 06/01 - 

03460 07/01 - 

03461 08/01 Um companheiro de redação assistiu aos maus tratos efetuados pelo recebedor do bonde da Cia Jardim Botânico a um estrangeiro por não ter o dinheiro 

suficiente para prosseguir viagem. 

03462 09/01 Mau cheiro oriundos de uma cocheira próxima à rua Conceição Bastos. 

03463 10/01 - 

03464 11/01 - 

03465 12/01 Os serventes da carta cadastral queixam-se também da deficiência de seus vencimentos 

A dos operários da locomoção da Estrada de Ferro Central do Brasil foi encaminhada uma carta para o jornal – os referidos operários se queixam de não 

terem sido incluídos na reforma há pouco levada a efeito, e que melhorou as condições econômicas de outros empregados daquele próprio nacional. 

Os operários da Companhia Industrial Brasil não estavam tendo o atendimento médico necessário e provindo da “Caixinha Sanitária”. Cada operário 

paga 4% de cota, em caixa existem mais de cem contos e, todavia os operários não obtêm os socorros de que precisam. 

03466 13/01 Os Operários da locomoção da Central do Brasil procuraram a redação para dizer que não foram eles que fizeram a denúncia sobre um encarregado de 

seção de pintura que estaria gravemente doente. 

03467 14/01 Direcionado à Polícia – os moradores de Bom Sucesso, em Inhaúma, nas ruas Guilherme Feitosa e Saldanha da Gama, pediram providências à polícia no 

sentido de serem evitados e coibidos os constantes escândalos que lá se verificam em plena via pública por mulheres de vida fácil e rapazes desocupados. 

03468 15/01 - 
03469 16/01 - 
03470 17/01 Alguns operários da oficina do Engenho de Dentro, escreveram para a redação queixando-se que, no dia 14 do corrente, baixou-se a ordem de serviço, 

para que os operários aos sábados larguem o trabalho às quatro horas, como nos demais dias da semana. Ora, aos sábados, o trabalho era interrompido às 

duas horas e meia, afim de que os empregados das oficinas pudessem vir à cidade tratar dos seus negócios.  

Pediam que o redator servisse de intermediário junto ao diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil para o abuso constante dos foguistas e graxeiros 

que manobram com as locomotivas no depósito de S. Diogo, de apitarem por entusiasmo de profissão, quando tal irregularidade se acha proibida pelo dr. 

Paulo de Frontin, diretor da referida ferrovia. Ora, se foi suprimido o apitar das locomotivas do subúrbio, para bem-estar dos suburbanos, não é correto 

que os moradores do S. Diogo continuem incomodados por estes alavanqueiros apitadores. 

03471 18/01 - 

03472 19/01 - 

03473 20/01 - 

03474 21/01 Pedem-nos os moradores do Cachamby para chamar a atenção do prefeito para o serviço de bondes da Cachamby, o qual era antigamente feito por tração 

animal, de 10 em 10 minutos; sendo que agora, depois de eletrificada a linha , de 25 em 25 minutos. Se isto se chama progresso! 
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Continuação  

 

 

 

03475 22/01 Carta de senhora que reclama os maus tratos dados aos bois que carregam pesadas cargas pela cidade, 

Falta de água nas localidades de Penha, Olaria, Ramos e Bom Sucesso, os canos condutores são galvanizados de uma polegada de diâmetro, insuficientes 

para comportarem o volume de líquido precioso necessário ao consumo daquelas populações. Além do que, a canalização está lançada apenas em meia 

dúzia de ruas daqueles quatro lugares. De tudo isso, resulta em pouca quantidade e sem pressão, não chega para abastecimento do povo. Pede-se, por 

estes motivos, providência à respectiva repartição de obras públicas; 

Os operários da Imprensa Nacional reclamam a falta de pagamento de seus salários; 

Empregados do Hospício Nacional reclamam contra a falta de pagamento de seus vencimentos, da péssima alimentação e os favores e regalias de que 

gozam alguns auxiliares da administração. 

03476 23/01 Os moradores da Rua Cesaria, no Encantado, pedem ao diretor de Obras Públicas providencie quanto à canalização de água para referida rua. 

03477 24/01 Da estação de D. Clara – são as constantes desordens e tiros. 

03478 25/01 Jovens que foram nomeados para fazer o recenseamento de 1910, foram demitidos, na sua maioria estudantes contavam com essa remuneração para 

sobreviver na cidade. Os funcionários demitidos não receberam os vencimentos do mês de dezembro. Muitos deles foram demitidos das pensões, por não 

terem dinheiro para pagá-las. Eles também foram vítimas de especuladores que compraram seus ordenados por um preço abaixo do que lhes era de 

direito; 

Os moradores da estação Méier, em frente à Rua Cachambi, queixavam-se da existência de um capinzal que era adubado com animais mortos e no local 

o ar era empesteado; 

Falta de Água no Engenho de Dentro – dia e noite 

A reclamação contra a Light and Power -  a rua Joaquina Rosa no Méier  - era bem edificada, com lampiões nas casas, mas nas ruas não. 

3479 26/01 - 

3480 27/01 Os operários da oficina do Engenho de Dentro dizem-nos que consta naquela dependência da Central, que a datar de 1º de fevereiro, as horas de trabalho 

sofrerão modificação começando o serviço às 8 horas da manhã e acabando às 3 da tarde. Pedem que seja respeitado o horário de serviço em vigor. 

3481 28/01 Lembrar que as costureiras da Casa Correcional não receberam salário. 

Moradores da Rua Camarista Méier, no Engenho de Dentro reclamaram da imundice na vala da rua. 

3482 29/01 - 

3483 30/01 - 

3484 31/01 - 
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1911 – março 
3515 03/03 Os moradores da Rua Santa Cruz, no Engenho Novo, estiveram à noite na redação do jornal para pedir providências para a polícia, a fim de impor a 

moralidade a duas mulheres de vida “alegre” residentes na rua, pois esposas não podem nem  chegar à janela. 

3517 05/03 Os funcionários do Hospício Nacional reclamam o pagamento dos vencimentos de janeiro; 

Reclamam de um cão preso à corrente e latindo muito, informando dos maus tratos a ele dedicados. A casa estava situada na Rua Barão do Bom Retiro, no 

Engenho Novo. Pediram socorro à Sociedade Protetora dos animais. 

1911 - Fevereiro 

3485 01/02 Na Piedade, reclamaram sobre maus tratos de duas crianças pela madrasta; 

O cocheiro Celestino da Silva Petiz, cocheiro da cervejaria Brahma, reclamou ter sido obrigado pela polícia carregar um prisioneiro em sua carroça. 

3486 02/02 O agente de Segurança Pública Gustavo Cortês andava praticando violência contra os moradores, provavelmente para chamar a atenção dos seus superiores 

e garantir o local e trabalho; 

Vadiagem no Méier, lugar de famílias prósperas e distintas; 

Criança maltratada numa do Méier. 

3487 03/02 Na Rua Miguel Ângelo, Cachambi, uma ponte sobre um rio foi destruída e há quase um ano ela ainda não tinha sido reconstruída. Segundo os reclamantes a 

despesa não seria muito grande e alertava que os moradores eram bons contribuintes; 

Em Cascadura havia desordem e vagabundos. 

3489 05/02 Os empregados subalternos da repartição de Profilaxia da Febre Amarela reclamam contra os abusos e violências de que são vítimas por parte de seus 

superiores.  Os serventes tiveram seus vencimentos reduzidos e aumentada uma hora na jornada. No caso de doença, o empregado ao se ausentar perde a 

vaga; 

Na Rua Benfica, havia inúmeros barracões sem água e sem esgoto; 

Em Sampaio, menores desocupados se divertiam jogando pedras em casas e atacando transeuntes. 

3493 09/02 Uma carta direciona ao redator pede ajuda para os moradores da Rua Barão de Bom Retiro, no Engenho Novo, para o problema gerado por pequenas casas 

que geminadas que oferecem pouca higiene a seus habitantes que não viviam sem ar e sem luz. Havia a informação de que o Diretor Geral da Saúde Pública, 

o da Profilaxia e as Limpeza Pública tinham ciência da situação; 

Uma postura municipal proibia a venda, aos domingos, depois do meio-dia, nas tavernas, mas o agente da Prefeitura do 19º distrito (Inhaúma), pois em 

Piedade, do lado da Estrada  Real, havia casas desse tipo de comércio que ficavam abertas, juntando desordeiros e vagabundos, que impediam a passagem e 

falavam  impropérios sem que a polícia tomasse ciência. 

3501 17/02 Pedido de construção de uma cobertura para os usuários que ficam na plataforma da estação aguardando os trens da Estrada de Ferro Leopoldina; 

Os moradores da Rua Alfredo Reis, na Piedade, pedem para chamarem atenção das autoridades para a falta de luz nas ruas do bairro. Os lampiões já 

estavam assentados, faltando somente o gás e os acendedores. 

3506 22/02 Os moradores informam que a Rua D. Alice, no Rocha, fica alagada quando chove formando inúmeras lagoas. Os encarregados de tirar o lixo das casas 

não trabalham com boa vontade, deixando o lixo jogado nas ruas. A rua era mal iluminada e bastaria a companhia do Gás colocar um combustor; 

Os moradores de Bonsucesso reclamam ao sr. prefeito que não tem luz, gás, água e nem limpeza a municipalidade está apresentando, pois o mato já está 

alto, invadindo as ruas. Reclamam que a cidade recebe todos os cuidados e eles se encontram em abandono. 

3508 24/02 Os operários da Fábrica Brasil Industrial se encontravam  desde do dia 6 de janeiro sem receber assistência médica desde às 5 horas da tarde até às 10 

horas da manhã. Reclamam ainda que à noite não tem telégrafo, transporte e ficam sem assistência nenhuma caso haja uma emergência. 
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3518 06/03 Chamaram a atenção do diretor dos Telégrafos sobre a situação dos operários dessa repartição que não recebem há dois meses os seus vencimentos. 

3522 10/03 O jornal expõe o fato ocorrido no final de 1910 com um trabalhador das obras municipais de Melhoramentos de Copacabana, mas tendo ficado doente, não 

recebeu os vencimentos anteriores. Pedia-se ao prefeito general Bento Ribeiro que tomasse conhecimento do requerimento e despachasse-o, pagando ao 

trabalhador o que era devido. 

3523 11/03 Os moradores de Bonsucesso, caminho de Inhaúma, pediam o melhoramento da iluminação e informavam que não seria muito difícil porque ali perto 

passava o encanamento do gás. 

3525 13/03 Os moradores da Rua Grandeza, na estação do Méier pedem luz para a rua. 

3526 14/03 Queixam-se os moradores que na rua D. Maria, número 63, reside uma mulher que maltrata uma criança. Pedem providências da Polícia, uma vez que 

quando questionada pela vizinhança, diz dispor de bastante influência junto às autoridades; 

O jornal diz ter recebido diversas cartas de moradores de Inhaúma reclamando que apesar da redução do valor das passagens e determinar que o ponto 

central passasse a ser a estação do Méier, acabaram ficando sem o último bonde que saía às 1 hora e 15 minutos da manhã. Sem aquele horário do último 

bonde ficariam impedidos de ir ao teatro, por exemplo.  

3531 19/03 Foram dispensados do Telégrafo os operários antigos sem receber os salários de janeiro e fevereiro; 

Os funcionários do Correio requisitam ao diretor geral a gratificação adicional, segundo a legislação que vigorava. Os requerimentos pedindo a gratificação 

ficaram esquecidos na gaveta da Contabilidade durante meses, gerando muita confusão, com alguns funcionários recebendo-a e outros, não. A gratificação que 

deveria ter sido paga em 1909 caiu em exercício findo, esperavam os reclamantes que o mesmo não acontecesse de novo; 

Cerca de 60 trabalhadores da estação do Engenho Novo foram cedidos para uma obra no prado Jockey-Club, mas não receberam pelos dois dias trabalhados. 

3533 21/03 Os moradores de três ruas do Méier pediram ao Ministério da Viação que fosse feita a distribuição de gás e colocados os combustores. Informam que a 

Companhia de Gás até aquele momento não tinha tomado providências e pediam ao inspetor de iluminação que intercedesse em favor daquele povo. 

3535 23/03 Na Rua Luzia, no Engenho de Dentro, entre os números 39 e 43, um terreno vazio, tendo ao fundo um barracão de tábuas podres e folhas de zinco no teto. 

Lá habitavam vagabundos e desordeiros. Chamam a atenção das autoridades para aquele foco de infecção e imoralidade.  

3539 27/03 Uma carta enviada à redação reclama o critério de aprovação para admissão ao corpo da Guarda Civil. Um pai de família foi rejeitado por ter apenas 1,57m 

de altura. Pouco foi levado em conta de ser o candidato alfabetizado, honesto e brasileiro. O chefe da Guarda Civil só tem admitido pessoas altas, analfabetas 

e estrangeiras. 

3540 28/03 Nova reclamação sobre a ponte na Rua Miguel Ângelo que foi destruída e que a Prefeitura não tomou providência. A redação reforça que esses moradores 

não parecem que eram contribuintes; 

O redator lembra que antes que caia em exercício findo, pedem os empregados do recenseamento para que sejam pagos o terço do ordenado a que tem direito; 

A coluna chama a atenção para que sejam pagos o aumento de ordenado dos serventes do Arsenal de Guerra, conforme consta no artigo 29 da lei 2290 da 

tabela de vencimentos militar, de 13 de novembro de 1910. 

3541 29/03 Na Rua Vidal, em Ramos, uma casa estava em ruína e acumulava imundície. 

3542 30/03 Na Rua Curupaity, em Todos os Santos, italianos construíram uma casa com o barro proveniente de uma vala que abriram na rua, deixando o buraco aberto 

e um cano de água a descoberto, que serve como forma de transpor a vala. Acidentes estavam acontecendo no local, agravado pelo fato de não haver gás e rua 

não ser capinada, cobras estavam se escondendo por ali. Pediam as providências a Bento Ribeiro. 

3543 31/03 Os moradores da travessa dr. Dias da Cruz, no Méier, reclamam que a rua não tinha iluminação, facilitando a ação de ladrões que praticavam assaltos às 

casas e a transeuntes. 
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1911 – abril 
3544 01/04 Na Rua Pinheiro, no Méier, há dias um cano de água está jorrando água; 

Na Rua Galileu, também, no Méier, moradores há um ano pedem para que um cano de água que passa no início da rua, seja estendido até o seu fim. A resposta 

que obtém, é para que aguardem. 

3554 11/04 Pedem chamar a atenção das autoridades competentes para o péssimo estado de higiene em que se encontrava o prédio de número 50 da Rua Comendador 

Ferreira Sampaio, na Piedade. Havia vários casos de moléstias. 

3557 14/04 Todos os empregados da Estrada Federal da Central tem direitos aos domingos e feriados, somente os da 4ª divisão da locomoção não gozam da regalia. 

3561 18/04 Os vizinhos de uma quitanda na Rua Manoel Victorino pedem a remoção do chiqueiro que fica atrás do estabelecimento, devido ao mau cheiro. 

3564 21/04 Uma carta de José Ayres Baptista Pereira reclamando da mudança de horário dos trens dos subúrbios, provocando uma redução do tempo de embarque e 

desembarque. Alertava para acidentes que poderiam ocorrer. 

3566 23/04 Moradores da Rua D. Maria esquina da Goiás, na Piedade, pedem a atenção das autoridades para o grupo de vagabundos que insultam os transeuntes e suas 

famílias . 

3568 25/04 Os moradores da Rua Assis Carneiro, na Piedade, pedem atenção das autoridades policiais para a absoluta falta de segurança do lugar. 

 

1911 – maio 
3575 02/05 Nova reclamação na Rua Manoel Victorino pelo mesmo motivo: água jorrando em frente a uma farmácia. A providência foi interromper o fluxo de água, 

cortando o encanamento e deixando o estabelecimento sem água; 

O regulamento para os operários da Estrada de Ferro Central do Brasil determina que sejam abonados os domingos quando os sábados e segundas-feiras forem 

trabalhados. O chefe da oficina por birra deixou de fazer o apontamento, prejudicando os operários que não receberão o que tem direito. Pede-se providências ao 

o diretor dr. Paulo de Frontin; Pedem atenção para o péssimo estado de higiênico que se encontra a Avenida Conceição, no E. de Dentro. 

3576 03/05 Os moradores da Rua Eleodora, Na Terra Nova, Freguesia de Inhaúma, pedem para chamarmos a atenção dos policiais para os vagabundos que circulam na 

região, apedrejando e tirando o sossego de quem passa por ali. 

3580 07/05 Chamada de atenção ao governo federal por não pagar o pessoal encarregado do serviço de recenseamento do Estado do Rio. 

3586 13/05 Moradores da Rua Piauí, em Todos os Santos, reclamam que há três meses esperam pela colocação de quatro combustores de iluminação pública já 

determinado pelo Ministério da Viação. 

3588 15/05 Esteve na redação o sr.  Aves para reclamar que foi maltratado pelo condutor de trem da Leopoldina que parte da estação de Ramos. 

3592 19/05 Pedem que chamem a atenção das autoridades competentes para que seja feito o terço do pagamento de dezembro aos recenseadores do Distrito Federal. 

3593 20/05 Os moradores da Rua Pelotas, no Engenho Novo, pedem à redação que chamem a atenção das autoridades competentes para um pantanal que emanações 

pútridas, ameaçando a saúde dos moradores daquela rua; 

Os moradores da Rua Alzira Valdetaro, no Sampaio, reclamam que a rua está abandonada, servindo de cocheira para cinco carroças abandonadas, que impedem 

o trânsito na mesma. O proprietário dos veículos não toma providências e criticam que ninguém faz nada e lembram que eles pagam impostos como todo mundo. 

3600 27/05 Pedem os moradores da Rua Sá, no Encantado, que chamem atenção das autoridades para a casa de número 27 que apedreja as da vizinhança. 

3604 31/05 Repetem o pedido de pagamento dos empregados do recenseamento que ainda não foi realizado; 

Pedem os empregados da estação marítima que o diretor da Estrada Central para que concedam folga nos domingos e feriados conforme manda a lei; 

Os proprietários e moradores da zona urbana pedem a intervenção da redação da coluna para que a companhia Leopoldina conserve a produção dos “coupons”, e 

que aumente o número para 60, que respeite o horário estabelecido, evitando os atrasos e pedem a inclusão de um trem partindo da estação inicial a 1 hora da 

manhã. 



177 
 

 

1911 – junho 
3607 03/06 Reclamam que numa rua no Engenho de Dentro, em frente a uma escola feminina um grupo de desocupados perturba do lado de fora às aulas e perseguem as 

moças na hora da saída. Pedem ajuda do delegado do distrito para resolver o problema; 

Lamentam estado de imundice em que se encontra Bonsucesso, sem água, sem esgoto, com lama pútrida, chiqueiros de porcos, sarjetas e vala infectas. 

Chamam a atenção da Prefeitura e da Higiene e lembram que eles também pagam impostos; 

Escreveu uma carta o doutor Renato de Souza Gomes para a redação, pedindo o auxílio da redação para obter do ministro da Viação uma providência para a 

situação que apresentava: as repartições dos Correios dê expediente integral, pois os funcionários não trabalham continuamente, saem mais cedo e criam 

barreiras para responder prontamente aos requerimentos abertos.   

3613 09/06 Pedem à redação que chame a atenção do guarda civil João Martins que desrespeita senhoras indefesas, tendo desrespeitado uma senhora há poucos dias na 

Rua Gregório Neves, no Engenho Novo; 

Pedem os alfaiates do Arsenal de Guerra a interferência do jornal para que sejam pagos os ordenados dos últimos três meses de 1910, são eles pobres e pais de 

família; 

Reclamação à Central do Brasil pelo descaso com o usuário, dando-lhe informações erradas sobre os bilhetes, constrangendo-o e cobrando indevidamente, 

além do destrato constante ao usuário da linha; 

Pedem que chamem a atenção de quem competir para o pagamento de 30 dias aos operários das oficinas do Engenho de Dentro, da 4ª divisão. Eles têm 

direito. 

3616 12/06 Os operários das oficinas de locomoção pedem à redação da coluna que chamem a atenção do diretor dr. Paulo de Frontin para a obstinação dos seus 

auxiliares em não conceder-lhes o passe ao qual tem direito e que os requerimentos tem um despache com assunto totalmente alheio aos seus pedidos. 

3617 13/06 Reclamam o atraso de três meses do pagamento dos salários dos operários construtores da Avenida Rio-Petrópolis. A coluna apoia os operários, lembrando 

que eles têm família e merecem receber o que lhes é devido; 

A coluna lembra que é legítimo o pagamento dos domingos e feriados aos empregados das oficinas de Engenho de Dentro, que não receberam a respectiva 

importância referente ao mês de maio; 

Reclamam os moradores das ruas Visconde de Santa Cruz, e Jobim e Álvaro, no Engenho Novo, que o trecho da Barão do Bom Retiro está recebendo 

calçamento porque o Ministro Rivadavia Correia está construindo um quarteirão de casas, merecendo por isso, os melhoramentos, sendo que as ruas próximas 

citadas continuam abandonadas. Pedem ao Prefeito que estenda-lhes os mesmos benefícios. 

3625 21/06 Levam ao conhecimento da diretoria da estrada Leopoldina Railway às seguintes reclamações: os carros andam constantemente sujos, cuspidos, com bancos 

cobertos de poeiras e de carvão, os vidros das janelas opacas de tanta sujeira; os banheiros dos carros da 1ª classe estão fétidos e continuam os trens se 

atrasando. 

3626 22/06 Pedem ao delegado do 18º distrito que policiem a Rua D. Alice para acabar a ação dos vagabundos na região. 

3627 23/06 Os passageiros de 2ª classe reclamam da falta de carros para os mesmos, pois a direção só permite um carro dessa classe para cada comboio. 

3629 25/06 Pedem chamar a atenção do ministro da Guerra para efetuar o pagamento dos vencimentos dos três últimos meses do ano anterior aos operários do Arsenal. 

3631 27/06 A coluna pede segurança para os moradores tanto da cidade como do subúrbio, dando como exemplo, o espancamento de um casal em sua própria casa na 

Rua Miguel Ângelo, Méier, por ladrões. 
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1911 – julho 
3637 03/07 A coluna informa que até agora não foi pago o aumento de vencimentos, dado pela reforma, aos praticantes de conferente, de condutor, de telégrafo e 

gerência de armazéns. Afirmam que os encarregados das folhas de pagamento estão esquecendo-se de colocar a diferença e que o diretor da Estrada de Ferro 

Central do Brasil tome providências. 

3639 05/07 Nas imediações de trem e bondes no Engenho Novo, indivíduos vestidos como carregadores não são trabalhadores, mas ladrões; 

Os moradores da Travessa Álvaro pedem à coluna que intercedam junto ao engenheiro encarregado do 14º distrito, afim de que conserte a travessa porque 

depois das últimas chuvas ficou suja e podendo provocar doenças. As carroças de lixo passam dia sim, dia não, mas deixam o lixo espalhado, os cães reviram 

as latas o que ajuda a aumentar a lama na travessa.  

3642 08/07 Queixa-se sr. Manoel Rodrigues de Araujo França, trabalhador das Obras do Porto, de ter sido dispensado sem motivo. A coluna pede providências para o 

caso. 

3644 10/07 Chamam atenção para a diretoria da Central que os trabalhadores de jornada ainda não receberam aumento a que tem direito, os titulados já recebiam desde 

abril.  

3648 14/07 Pedem para a coluna para chamar a atenção de quem de direito para o pagamento dos empregados que trabalharam na Avenida Rio-Petrópolis, que foram 

dispensados e ainda não receberam seus ordenados. 

3650 16/07 Reclamam os usuários dos carros de 2ª classe da Estrada de Ferro Central que os bancos estão sempre imundos. 

3651 17/07 Escreveram para o redator, pedindo que ele pergunte ao conde de Frontin quando pagará o mísero salário do mês passado. A pergunta se refere pelo fato do 

não pagamento dos operários de Locomoção do engenho de Dentro. Sem o ordenado eles são perseguidos pelos senhorios, não tem como comprar alimento, 

pois não se pode fiar por mais de um mês; 

Queixam-se os moradores da rua Lins de Vasconcellos, no Engenho Novo, da absoluta falta de policiamento. 

3653 19/07 Pedem à coluna que paguem os operários que trabalharam na construção do hospital.  

3656 22/07 Pedem os moradores da Rua Carolina, na estação do Riachuelo divisa com o Rocha, para que seja eliminada a vala que corre da Rua Ceará para a Carolina 

que acarreta doenças para aqueles moradores; 

Pedem à companhia Light and Power que instruam os motorneiros e condutores a dar tempo para que os passageiros subam ou desçam do bonde com 

segurança, pois há muitas pessoas inválidas utilizando o transporte e que poderão sofrer acidentes.  

3660 26/07 Mais uma vez os moradores da Rua 25 de Março, no Engenho de Dentro, recorrerem à redação para pedirem água, pois há muitas casas comerciais e água 

não há. 

3665 31/07 Os passageiros voltam a reclamar que os motorneiros e condutores continuam não dando o tempo necessário para embarque e desembarque nos bondes da 

companhia Light and Power. 

 

1911 – agosto 
3669 04/08 Chamam a atenção da diretoria da Ligthand Power para as reclamações dos moradores de Inhaúma e Bonsucesso para a necessidade urgente de ser iniciada a 

linha de bondes em continuação do ponto terminal. Já foi feito um abaixo-assinado com mais de 500 assinaturas de pessoas residentes pedindo o 

melhoramento. A redação reforça o pedido porque considera esses moradores merecedores. 

3672 07/08 Os operários jornaleiros da 1ª residência do Centro ainda não gozaram as férias, sendo que outros das demais divisões usufruem desse direito; 

Um foguista de 3ª classe pede para lembrar as autoridades navais das suas pretensões de ser promovido. 

3675 10/08 Na Rua Arquias Cordeiro, entre as Ruas Getúlio e José Bonifácio há tempos foi levantado o calçamento para fazer uma obra e depois não foi mais restaurado 

e está atrapalhando o trânsito; 
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Na Rua Cachambi, os moradores reclamam da falta de segurança, pois suas casas estão sendo assaltadas. 

3686 21/08 Chamam atenção das autoridades para uma casa na Rua Capitão Resende, no Méier, onde reúnem-se diversas mulheres que ofendem a moral pública 

3690 25/08 Uma carta escrita para a redação pede que esta intervenha contra os abusos que tem ocorrido na E. F. Central do Brasil. Relata que naquele dia o chefe dos 

trens vinha confortavelmente instalado na sua cabine, deixando a execução de sua tarefa para o maquinista que decidia sobre as saídas do trem, o que obrigou 

uma família pegar o carro correndo. 

3693 28/08 Os moradores da Rua Ferreira Sampaio, na Piedade, reclamam da Repartição de Águas e Esgotos e da Inspetoria Fluminense de Iluminação o abastecimento a 

gás àquela rua, uma vez que é bastante edificada e merece aqueles serviços. 

 

1911 – setembro 
3700 04/09 Moradores da Rua Flack, no Riachuelo, acusam a existência de cão bravo, cuja dona não o guarda dentro de casa. 

3707 11/09 As reclamações são contra os agentes da E.F. Central do Brasil que à noite, fecham a bilheteria dez minutos antes do trem partir e ainda, destratam os 

passageiros, obrigando-os a pegar somente o próximo trem. 

3711 15/09 Queixam-se os moradores da Rua Piauí, no Engenho de Dentro, contra a falta de inspeção de saúde. Eles chamam as autoridades de saúde, mas elas não 

comparecem. 

3717 21/09 Queixam-se os moradores da Estrada de Inhaúma da falta de segurança para os seus bens, propriedades e a própria vida. A estrada está cheia de gatunos 

que assaltam as casas diariamente. Pedem que passe uma tropa de cavalaria no local. A coluna concorda e diz que é justo; 

Pedem os moradores de Inhaúma que olhem as autoridades para o estado de abandono em que se encontra o populoso bairro: sem esgoto, sem higiene e nem 

calçamento. 

3722 26/09 Pedem os moradores da Rua Bela Vista e Gregório Neves, no Engenho Novo, atenção das autoridades para a criação de porcos que está sendo feita nessas 

ruas, contrariando as posturas municipais. 

3725 29/09 Queixam-se os trabalhadores dos armazéns de encomendas da Estrada de Ferro Central do Brasil, de que apesar da reforma continuam a trabalhar 12 horas ou 

mais horas; 

Pedem os moradores da Rua Tavares, do Encantado, policiamento para coibir as ações dos ladrões que chegam a quebrar os lampiões para agirem com mais 

facilidade. 

 

1911 – outubro 
3739 13/10 Desde junho que os professores não recebem as consignações e os expedientes escolares, essa falta prejudica aos alunos pobres que não receberão o material 

necessário ara o seu estudo. O Prefeito, provavelmente, desconhece a situação e a partir dessa divulgação da coluna irá sanar essas faltas; 

Os empregados da companhia do Porto do Rio de Janeiro reclamam da estafante carga horária de trabalho que são de 10 horas diárias. Estão nessa situação 

cerca de 800 homens. Além disso, levam trabalhos para casa para apresentar no dia seguinte sem a devida remuneração. 

3740 14/10 Os assaltos com agressões são realizados e os moradores do Engenho de Dentro pedem à polícia que ajam na área para deter esses grupos, estando entre eles 

empregados do Cinema Central. Os queixosos informam que não adianta ir à delegacia prestar queixas, pois o comissário informa que nada pode fazer. 

3748 22/10 Nos jardins da Rua Marechal Machado Bittencourt, na estação de Riachuelo, há um chiqueiro com seis porcos e o mau cheiro incomoda a vizinhança. 

3756 30/10 Novamente os moradores da Rua Dois de Fevereiro, no Engenho de Dentro, procuram a redação para pedir a reedição do pedido dirigido ao prefeito de 

extinção de um pântano, próximo à Rua Sá. Pedem também que retirem a montanha de terra deixada pelas últimas chuvas que interrompem o trânsito naquela 

rua; 

Os moradores da Rua Alice de Figueiredo, no Riachuelo, pedem calçamento para a rua; 
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Escreveram para a redação os moradores das ruas Cabuçu e Conselheiro Ferraz e reclamam contra uma lagoa formada com a água da chuva e uma obra em 

frente à lagoa impede o escoamento da água. Da lagoa exala forte mau cheiro, sua água verde ameaça a saúde da vizinhança; 

Os moradores da Rua Lins de Vasconcellos, no Engenho Novo, reclamam não ter água nem para as necessidades básicas; 

Os proprietários dos terrenos das ruas Macedo Braga e Carlos de Oliveira, na estação do Encantado, pedem a interferência da coluna no sentido de chamar a 

atenção das autoridades competentes para que a água seja canalizada para essas ruas, pois ninguém quer edificar ali, não há uma bica de água e nem uma fonte 

pública.  

 

1911 – novembro 
3771 14/11 As ruas de Terra Nova, em Inhaúma, estão ocupadas por cavalos, porcos, bois, cabras, cães e cobras. 

3772 15/11 A agência dos Correios, no Engenho Novo, obriga os carteiros a fazer entrega de correspondência três vezes por dia, naquela região cheia de morros, com 

ruas sem calçamento e cheias de pó. A segunda entrega era no horário das 11 horas, com o sol escaldante, assim a coluna apela para a sensibilidade do diretor 

para que reveja as determinações. 

 

1911 – dezembro 
3793 6/12 Os empregados da Floresta da Tijuca ainda não receberam os ordenados do mês passado; 

Pedem os moradores da Rua Sousa Freitas, na estação de Terra Nova, Inhaúma, a colocação de um cano para abastecimento de água naquela rua, que conta 

com um número de casas maior do que as que já possuem água encanada. 

3816 23/12 O Congresso há cinco meses aumentou as diárias dos guardas dormitórios da Estrada de Ferro Central do Brasil, mas os empregados ainda não receberam. 

A coluna pede a atenção dr.Frontin para o caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54

É a última edição em que a seção “Reclamações” é editada, sendo substituída pela “Cidade – Queixas que nos fazem e providências que nos pedem” 

1912 - janeiro 
3827 03/01 Os moradores da Rua Dona Ana Nery entre Magalhães de Castro e a estação de Sampaio reclamam contra o mau estado do calçamento.  

3855
54

 31/01 Pedem os trabalhadores do armazém da E. F. Central para que lhes seja concedido às 8 horas diárias de trabalho, conforme consta na legislação estabelecida 

nas Estações Marítimas de São Diogo, sendo estas da mesma categoria. 
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“Vida Operária” 
1910 

Janeiro 

Data Edição Sindicato/Associação Objetivo 

01 3090 - - 

02 3091 S. dos Operários das Pedreiras  

A. de Resistência dos Cocheiros, Carroceiros e C. Anexas 

Reunião para assunto de Interesse.  

Leitura do parecer de finanças e questões sociais. 

03 3092 S. dos Operários em Pedreiras 

União dos Alfaiates 

Grande reunião de classe. 

Assembleia geral ordinária. 

04 3093 S. dos Operários das Pedreiras  Assembleia. 

05 3094 S. dos Operários de Padarias 

A. dos Marinheiros e Remadores 

Centro dos Operários Marmorista 

Centro de Empregados em Ferrovias 

Reunião para assunto de interesse. 

Tratar reforma de estatutos e assunto de interesse da classe. 

Reunião do Conselho Administrativo. 

Assuntos de interesse da classe. 

06 3095 Círculo dos Operários da União 

S. dos Operários das Pedreiras  

Eleição do novo presidente 

Continuação da assembleia anterior. 

07 3096 - - 

08 3097 S. dos Operários das Pedreiras  

C. de Empregados em Ferrovias 

Centro Cosmopolita 

Federação Operária 

Assembleia domingo. 

Assuntos de interesse da classe. 

Assunto urgente. 

Sobre a greve dos operários das pedreiras. 

09 3098 A. de R. dos Cocheiros, Carroceiros e C. Anexas 

F. Operária do RJ 

S. dos Operários das Pedreiras 

A. de R. dos T. em Carvão e Mineral 

 

União dos Operários Estivadores 

A.de Classe Protetora dos Chapeleiros 

Assuntos sociais e de interesse da classe 

Sobre a greve dos operários das pedreiras. 

Assembleia geral. 

Reforma de estatutos, organização de Caixa de Socorros, reforma de regulamento 

interno. 

A.G.O. para prestação de contas do balancete trimestral, eleição para vice-presidente, 

assuntos de interesse da classe. 

AGE para tratar das beneficências. 

10 3099 S. dos Operários das Pedreiras  

U. Auxiliadora dos Artistas Sapateiros 

Reunião. 

Reunião. 

11 3100 Centro Operário Reunião Comissão de Contas. 
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12 3101 C.O. Marmorista 

S. dos Operários das Pedreiras  

A.C.P. dos Chapeleiros 

Círculo dos Operários da União 

Centro Cosmopolita 

Assuntos Importantes. 

Reunião. 

Sessão de diretoria e quarta 19/01, assembleia geral. 

Eleição para vice-presidente. 

A.G. 

13 3102 - - 

14 3103 - - 

15 3104 - 

C.O. Marmorista 

U. dos Alfaiates 

S. dos Operários das Pedreiras  

Partido Operário Socialista:Chamada para alistar eleitores. 

AGE – assuntos de grande importância. 

Decidir sobre a manutenção do curso de cortes em AGE. 

Em seção geral na reunião tomaram conhecimento de os operários retornariam ao 

trabalho. 

16 3105 A. de R. dos Cocheiros, Carroceiros e C. Anexas 

S. dos Operários das Pedreiras 

A. de R. dos Trabalhadores em Carvão e Mineral 

 

U. dos Operários Estivadores 

 

U. dos Alfaiates 

Sindicato dos Sapateiros 

Assuntos sociais. 

Continuação da assembleia do dia anterior. 

AGE. 

Chamada dos fiscais. 

Convocação para reunião a ser realizada no dia 17/01 e sobre o funcionamento do 

curso de corte. 

Comunica que o nome da sociedade continuará a ser Sindicato dos Sapateiros e não 

União Auxiliadora dos Artistas Sapateiros e para nomear a nova administração e o 

tesoureiro 

17 3106 U. dos Alfaiates 

Círculo de O. da União 

Sindicato dos Sapateiros 

Lembrete da reunião de hoje. 

Eleição do vice-presidente. 

Chamada para a reunião do dia 19/01. 

18 3107 Círculo de O. da União 

Centro Cosmopolita 

Eleição para vice-presidente. 

Assuntos de interesse social. 

19 3108 U. dos Alfaiates 

C.O. dos Marmoristas 

S. dos Empregados em Bondes 

A. C. P. dos Chapeleiros 

C. Cosmopolita 

Resultado da reunião: o curso de corte continua. 

Reunião para tratar de assuntos importantes. 

AGE 

Mudança de pauta. 

Reunião para assuntos de interesses sociais. 

20 3109 S. dos Operários das Pedreiras 

Federação Operária 

Círculo de Operários da União 

Centro Cosmopolita 

Assuntos de interesse da classe. 

Assunto de muita urgência. 

Participação dos resultados da reunião. 

Assuntos de grande importância. 
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21 3110 Centro Cosmopolita 

Círculo de Operários da União 

S. de R. dos Trabalhadores em Trapiches e Café 

Confirmando a reunião do dia 21/01. 

Tratar de assuntos de interesse da classe e preencher vaga no conselho deliberativo. 

Assunto de interesses da classe. 

22 3111 S. de R. dos T. em Trapiches e Café Tratar de interesse da classe. 

23 3112 S. dos Operários das Pedreiras  

A. de R. dos Cocheiros, Carroceiros e C. Anexas 

S. dos Sapateiros do Rio de Janeiro 

Assuntos de grande importância. 

Reunião de diretoria e Conselho. 

Nomear administração e tesoureiro 

24 3113 Sindicato dos Sapateiros do RJ 

S. dos Operários das Pedreiras  

Reunião desse dia para nomear a nova administração e o tesoureiro. 

Aviso de assembleia. 

25 3114 - - 

26 3115 S. dos Operários das Pedreiras 

S. dos O. de Padaria 

C. de Empregados em Ferrovia 

Assuntos de grande interesse em reunião de 26/01. 

Conferência de um colega que veio de Portugal. 

AGE para leitura e discussão do balancete anual do tesoureiro, eleições pra cargos e 

interesses sociais. 

27 3116 A.de Marinheiros e Remadores 

 

S. dos Operários das Pedreiras 

Centro Cosmopolita 

AGE para nomeação da comissão de reforma de estatutos e tratar de assuntos que 

interessam à classe. 

Tratar de assuntos de interesse da classe. 

Tratar da disposição da Tabela de horas e trabalho. 

28 3117 Sociedade União Operária (Santos) 

Centro Cosmopolita 

S. O. das Pedreiras 

Informes da reunião.  

Outro aviso de reunião para tratar da disposição da Tabela de horas e trabalho. 

Aviso de reunião em 28/01. 

29 3118 S. O. em Pedreiras Aviso de Reunião. 

30 3119 - - 

31 3120 S. O em Pedreiras 

S. dos Sapateiros 

Reunião geral da Classe. 

Reunião Geral da Classe. 

 

Fevereiro 
01 3121 - - 

02 3122 Centro Cosmopolita 

C. de Empregados de Ferrovia 

 

S. dos O. das Pedreiras 

A.C.P. dos Chapeleiros 

Reunião da administração. 

AGE para eleição para membros da administração. Para desmanchar o boato de que 

teriam parado de prestar assistência. 

Tratar de assuntos urgentes. 

A.G.E. 



185 
 

C. dos O. da União 

 

 

F.O. do Rio de Janeiro 

Resultado da reunião deliberativa e publicação dos dois artigos do orçamento da 

fazenda. 

 

Fez publicar manifesto de apoio aos operários cantoneiros e explica a razão pela qual 

estavam em luta. 

03 3123 S. dos O. das Pedreiras 

S. dos Sapateiros 

Reunião para tratar de assunto de grande importância. 

Chamada para reunião para adesão à greve pelo fato da firma Carvalho Andrade & C. 

cobrar dos operários o conserto das máquinas de lixar. 

04 3124 U. dos O. Estivadores 

S. dos O. das Pedreiras 

S. dos O. em Bondes 

A.G.E. 

Confirmação de convocação. 

A.G.E. 

05 3125 S. dos O. das Pedreiras 

F. O. do Rio de Janeiro 

Reunião às 11 h da manhã. A.E. 

Convite para os operários e operárias da fábrica de tecidos S. João. 

06 3126 - - 

07 3127 S.O. das Pedreiras 

S. dos Sapateiros  

A.G. para tratar de assuntos importantes. 

Reunião às 5 horas e 30 minutos da tarde. 

08 3128 S. O. de Pedreiras Reunião amanhã para assuntos de grande importância. 

09 3129 S. dos Sapateiros 

 

S. O. das Pedreiras 

Reunião para dar continuidade à anterior. Decidiram voltar ao trabalho por entrar em 

acordo com os patrões da fábrica de tecidos S. João. 

Reunião hoje para tratar de assuntos de grande importância. 

10 3130 S. O das Pedreiras Reunião hoje às 11 horas da manhã. 

11 3131 S. dos O. das Pedreiras Convite para reunião do dia 12, convocando em especial os ferreiros. 

12 3132 União dos Alfaiates AGO para apreciação de balancetes. Curso de corte e costura funcionando e com 

matrículas abertas. 

13 3133 S. dos O. das Pedreiras 

A.R. dos Cocheiros, Carroceiros e C.Anexas 

U. dos O. Estivadores 

Assembleia hoje às 11 horas da manhã. 

A.G.E. hoje. 

Reunião para diretores e conselheiros, hoje. 

14 3134 C. de E. em Ferrovias 

U. dos Alfaiates 

S. dos Sapateiros 

Reunião do conselho e diretoria. 

A.G.O. 

Reunião hoje. Assunto da máxima importância. 

15 3135 C. de E. em Ferrovias Reunião hoje, do conselho e diretoria. 

16 3136 C. dos O. Marmoristas 

C. dos O. da União 

A. de Classe Protetora dos Chapeleiros 

U. dos O. Estivadores 

Reunião hoje. 

Reunião amanhã. 

Reunião hoje. 

Informam que as aulas mantidas pela associação continuam funcionando desde o dia 

14. 

17 3137 - - 
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18 3138 A. de Classe Protetora dos Chapeleiros 

S. dos O. das Pedreiras 

Reunião dia 20/02. 

A.Geral. 

19 3139 A.de Marinheiros e Remadores 

S. dos O. das Pedreiras 

U. dos O. Estivadores 

A. de Classe Protetora dos Chapeleiros 

A.G.E. 

A.G.,hoje. 

A.G.O, domingo 

A.G.E, amanhã ao meio-dia. 

20 3140 - - 

21 3141 S. dos Sapateiros do Rio de Janeiro 

U. dos Alfaiates 

Reunião para tratar assunto importante. Hoje. 

A.G.O. 

22 3142 - - 

23 3143 S. dos O. em Padarias 

A. da Classe Protetora dos Chapeleiros 

Centro Cosmopolita 

Reunião hoje para tratar assunto de interesse. 

Divulgação das últimas decisões tomadas na reunião e convocação para outra. 

Convite para reunião extraordinária para administração e diretores dia 25/02. 

24 3144 A. de Classe Protetora dos Chapeleiros 

S. de R. dos T. em Trapiches e Café 

U. dos O. Estivadores 

AGE dia 26/02. 

Chamada para quitação de atraso da contribuição mensal. 

Reunião de diretoria e conselho, hoje. 

25 3145 - - 

26 3146 Centro dos S. Operários 

A. da Classe Protetora dos Chapeleiros 

Aviso de espetáculo que reverte em benefício da casa. 

AGE. Poderão participar quem estiver quite com a associação. 

27 3147 S. dos O. das Pedreiras 

A. de R. dos T. em Carvão e Mineral 

Assembleia, hoje. 

AGE para tratar da reforma dos estatutos, eleição da nova diretoria e festejos do dia 20 

de março. 

28 3148 - - 

 
Março 

01 3149 C.dos S. Operários 

S. U. dos Foguistas 

 

C.dos O. do Arsenal de Marinha 

Aviso que ficará fechada. 

Informa que não autorizou ao redator-chefe do Echo do Mar a pedir votos.(O jornal era 

órgão de propaganda da classe e da propriedade daquela sociedade). 

AGE, amanhã. 
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02 3150 - - 

03 3151 C.dos O. do Arsenal de Marinha AGE hoje. 

04 3152 S. U. dos Foguistas 

S. de R. dos T. em Trapiches e Café 

U. dos Alfaiates 

 

S. dos O. das Pedreiras 

AGE – prestação de contas e eleição para a comissão de contas. 

Chamada dos associados para quitar os débitos com a mesma. 

AGE para ser discutida a adesão ao 1º Congresso Operário Local que a F. O. do RJ 

pretende levar à frente. Cobrança dos sócios atrasados com suas obrigações. 

AGE para tratar assuntos importantes. 

05 3153 S. dos O. das Pedreiras 

C. dos O. da União 

U. dos O. Estivadores 

Assembleia, no dia 6, para prestar contas da tesouraria. 

Hoje, reunião do conselho deliberativo. 

AGE, domingo para discussão e votação dos novos estatutos e tratar da admissão de 

novos sócios. 

06 3154 S. dos O. das Pedreiras 

U. dos O. Estivadores 

A. de R. dos T. em Carvão e Mineral 

Confirmação de reunião, hoje. 

Reforço 

AGE para proceder às eleições da nova diretoria. 

07 3155 U. dos Alfaiates 

 

A.de R. dos Cocheiros, Carroceiros e C. Anexas 

S. dos Sapateiros 

AGE, hoje, pra tratar do convite feito pela Federação O. do Rio de Janeiro para 

participar do 1º C. O. Local. 

Reunião de diretores e conselheiros. 

Reunião, hoje, para tratar de assuntos importantes à causa proletária. 

08 3156 - - 

09 3157 C.dos O. Marmoristas 

A. da Classe Protetora dos Chapeleiros 

Reunião do conselho administrativo. 

Reunião para os diretores e delegados das fábricas e colaboradores. 

10 3158 - - 

11 3159 Centro Cosmopolita 

Confederação Operária Brasileira 

AGE 

Tratar de assuntos importantes e do jornal A Voz do trabalhador. 

12 3160 - - 

13 3161 A.de R. dos Cocheiros, Carroceiros e C. Anexas 

S. de R. dos Trabalhadores em Trapiches e Café 

A.G 

AGE para tratar da nova eleição para a diretoria, hoje. 

14 3162 União dos Alfaiates 

S. dos Sapateiros 

AGE – hoje continuação da discussão sobre a adesão ao 1º Congresso Operário local. 

Reunião hoje. 

15 3163 C. Cosmopolita 

A. da Classe Protetora dos Chapeleiros 

C. de E. em Ferrovias 

Hoje reunião de comissão de sindicância. 

Reunião para delegados e cobradores das fábricas. 

Hoje, reunião do conselho administrativo. 

16 3164 - - 

17 3165 - - 
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18 3166 A. da Classe Protetora dos Chapeleiros 

 

Centro Cosmopolita 

S. de R. dos T. em Trapiches e Café 

Leitura da ata anterior; muda da sede sócia, regulamento interno da Cooperativa para o 

novo, nomeação de novos delegados junto à Federação Operária do RJ. 

AGE 

AGE 

19 3167 - - 

20 3168 S. dos O. em Pedreiras 

S. dos Ofícios Varios 

 

U. dos O. Estivadores 

A. de R. dos Trabalhadores em Carvão e Mineral 

Caixa Auxiliar dos Guarda-freios 

Continua a reunião da A.G. 

Reunião, hoje, com operários de outros sindicatos para tratar da organização dos 

operários ainda dispersos. 

Reunião, hoje, de diretoria e conselho. 

Reunião, hoje, para empossar nova diretoria. 

Dia 22, sessão solene. 

 

21 3169 S. dos Sapateiros 

C. dos O. da União 

Reunião, hoje. 

Chama os delegados para organizar a receita. 

22 3170 - - 

23 3171 U. dos O. Estivadores 

Centro dos Carteiros 

Reunião, hoje, para diretoria dos conselhos. 

Reunião, associação recém organizada. 

24 3172 O. do Arsenal de Marinha 

 

 

 

C. Cosmopolita 

Enviaram uma petição ao ministro da Marinha para que sejam pagos domingos e 

feriados aos diaristas e jornaleiros das oficinas do Estado, e abonar parte parte do 

salário aos que adoecerem. Restabelecimento do horário de saída que antes era 2 horas 

da tarde. 

Transferência do dia da reunião: para dia 25. 

25 3173 S. dos Ofícios Vários 

S. dos Sapateiros 

C. de dos S. Operários 

Reunião, amanhã. 

Conferência sobre o tema “Origem da família" 

Aviso do espetáculo mensal e venda de ingressos à disposição. 

26 3174 U. dos Alfaiates 

Sociedade Animadora da Corporação dos Ourives 

Continuação da reunião e decidir como será a comemoração do 1º de maio. 

Abertas as matrículas para sócios que quiserem frequentar as aulas de desenho. 

27 3175 S. dos O. das Pedreiras 

S. dos Sapateiros  

 

A. de R. dos Cocheiros, Carroceiros e Classes A. 

Assembleia, hoje. 

Chamada para assistir a conferência de Ulysses Martins sobre o tema “Origem da 

Família”. 

AGE 

28 3176 U. dos Alfaiates Reunião geral, hoje. 

29 3176 - - 

30 3177 - - 

31 3178 Centro Cosmopolita Reunião da comissão de sindicância. 

 
Abril 

18

6 
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01 3179 - - 

02 3180 S. dos O. das Pedreiras  

S. dos O. da União 

Ilegível 

Ilegível  

03 3181 S. dos O. das Pedreiras 

A. de R. dos Cocheiros, Carroceiros e C. Anexas 

A. de Classe P. dos Chapeleiros 

U. dos O. Estivadores 

A. G., amanhã. 

Reunião da diretoria e do conselho. 

 

A.G.E, dia 5. 

Reunião hoje, da diretoria e conselho. 

04 3182 S. U. dos Foguistas A. G.E., hoje. 

05 3183 C.O. da União A.G.E.(Correção de alguns artigos do estatuto). 

06 3184 Centro dos O. da União 

Liga Federal dos E. em Padaria 

Reunião Extraordinária 

Reunião, hoje. 

07 3185 - - 

08 3186 Liga Federal dos E. em Padaria 

Centro dos O. dos Ferreiros e Ajudantes em Pedreiras na 

Capital Federal 

Centro Cosmopolita 

Convite para A.G.E. 

Convite para A.Geral 

 

A.G.E (examinar balancete). 

09 3187 U. dos E. Estivadores 

S. de R. dos T. em Trapiches e Café 

Reunião, hoje. 

A.G.E. 

10 3188 A..R. dos Cocheiros, C. e Classes Anexas 

Associação dos T.s em Carvão e Mineral 

S. dos O. das Pedreiras 

Assembleia Geral 

A.G.E., hoje 

A. G., hoje. 

11 3189 Centro Cosmopolita 

S. dos Sapateiros 

Centro dos O. dos Ferreiros e Ajudantes e Pedreiras  

A.G. 

Ilegível 

Convite para a reunião. 

12 3190 - - 

13 3191 - - 

14 3192 - - 

15 3193 S. dos O. das Pedreiras 

A da C. Protetora dos Chapeleiros 

Liga dos O. em Padaria 

S. União dos Foguistas 

Centro de Empregados em Ferrovias 

Convite para comparecer assembleia, domingo. 

A.G. E. 

Reunião Extraordinária. 

A.G.E, hoje. 

Reunião do conselho e diretoria, hoje. 

16 3194 - - 

17 3195 S. dos O. em Pedreiras 

A. da Classe Protetora dos Chapeleiros 

S. dos O. em Pedreiras 

C. dos Ferreiros e Ajudantes em Pedreiras 

A.G., hoje. 

A.G.E. 

A.G., hoje. 

Convite, principalmente, para aqueles que trabalham em subúrbio. 
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U. dos O. Estivadores 

A..R. dos Cocheiros, C. e Classes Anexas 

Reunião, hoje, diretoria e conselho. 

Reunião tratar de assuntos dos interesses da classe. 

18 3196 U. dos O. Estivadores 

S. dos Sapateiros 

U. dos Alfaiates 

Tratar da organização do 1º de maio. 

Reunião para os operários de ponto de esteira. 

A.G.E. para organização do 1º de maio. 

19 3197 Círculo dos Operários do Arsenal de Marinha 

Centro Cosmopolita 

A.G.E. para os sócios quites com as mensalidades 

 

Chamar a atenção para uma publicação que sai em outro lugar. 

20 3198 S. União dos Foguistas 

S. dos Empregados. em Padarias 

U. dos Alfaiates 

 

A. da Classe Protetora dos Chapeleiros 

Liga Federal dos E. em Padaria 

Reunião hoje, para tratar de vários assuntos. 

Conferência para uma nova organização do trabalho e social. 

Chamada para comparecerem a todas as A.G.E.s e A.G.O.s para escolherem os novos 

membros para os cargos eletivos de 1911. 

AGE – vários assuntos, entre o desfalque dado na associação. 

Vários comunicados sobre a última reunião. 

21 3199 - - 

22 3200 S. de R. dos Trabalhadores em T. e Café 

C. dos O. em Arsenal de Marinha 

AGE 

AG para sócios quites para tratar do parágrafo 1, do artigo 6º. 

23 3201 - - 

24 3202 S. dos O. das Pedreiras Assembleia, hoje. 

25 3203 S. dos Sapateiros Chamada para reunião, principalmente, para os operários em ponto de esteira. 

26 3204 - - 

27 3205 U. dos O. Estivadores Reunião da diretoria e do conselho. 

28 3206 Centro Cosmopolita 

Círculos dos O. em Arsenal de Marinha 

Reunião da diretoria, prestação de contas. 

Reunião para eleger a nova diretoria. 

29 3207 Aos operários não organizados 

 

União dos o. Estivadores 

S. dos O. das Pedreiras 

A. dos E. T. em Carvão e Mineral 

S. U. dos Foguistas 

U. dos Alfaiates 

 

S. dos Sapateiros 

 

Centro dos E. Marmoristas 

 

S. de R. dos Trabalhadores em T. e Café 

Centro Cosmopolita 

Discurso chamando à organização de carpinteiros, pintores, ferreiros, serventes, 

ferreiros e fundidores, tecelões etc. 

Sessão solene para o 1º de maio. 

1º de maio a ser festejado. 

Reunião. 

A.G.E. 

Ingresso familiar para os sócios quites para o espetáculo apresentado pela Federação 

Operária promoverá. 

Desconto indevido feito pelo patrão no salário dos empregados para a instalação de 

energia elétrica e que seria devolvido ao sair da casa. 

Diversas atividades serão oferecidas no dia 1º de maio: de teatro àvisita nos cemitérios 

onde estão os colegas mortos durante o trabalho. 

A.G.E. 

Reunião para prestação de contas. 
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Liga Federal dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 

 

Reunião Extraordinária para tratar assuntos como a admissão de novos sócios e 

comemoração do dia do trabalhador. 

30 3208 - - 

 
maio 

01 3209 - - 

02 3210 - - 

03 3211 - - 

04 3212 - - 

05 3213 S. de R. dos T. em Trapiches e Café A.G., sábado à noite. 

06 3214 Liga F .dos E. em Padaria Pede aos sócios com recibos apresentem à secretaria para que não sejam prejudicados 

em sua matrícula. E aos que desejam continuar coloquem em dia os pagamentos. 

07 3215 S. U. dos Foguistas 

S. de R. dos Trabalhadores em T. e Café 

A. dos E. T. em Carvão e Mineral 

Assembleia, hoje, para ser relida o artigo 6.  

A.G.E 

Reunião para os diretores. 

08 3216 S. dos Sapateiros 

S. dos O. das Pedreiras 

A. dos Cocheiros, Carroceiros e C.  Anexas 

Chamada para reunião, principalmente , os companheiros em ponto de esteira. 

Assembleia para entrega das listas para adesão ao Congresso na Argentina. 

Assembleia, hoje. 

09 3217 - Propaganda do Bazar Colosso. 

10 3218 S. dos O. das Pedreiras 

Associação da C. Protetora dos Chapeleiros 

U. dos Alfaiates 

Chamada para quitação dos sócios devedores, sob pena de serem desligados do 

sindicato. 

Reunião que pede a presença dos colaboradores de fábrica e que tragam a lista para a 

publicação do jornal da classe o Baluarte. 

A.G.E 

11 3219 C.dos O. dos Marmoristas 

A. dos E. Trabalhadores em Carvão e Mineral 

Centro Cosmopolita – Sociedade de Copeiros e Cozinheiros 

F. O. do Rio de Janeiro 

S. dos O. das Pedreiras 

Reunião do Conselho administrativo. 

Reunião, hoje. 

 

Amanhã, reunião. 

 

Reunião, amanhã. 

Aviso para os devedores das mensalidades. 

12 3220 - - 

13 3221 - - 

14 3222 Não tem exemplar - 

15 3223 C.dos Ferreiros e Ajudantes em Pedreiras 

U. dos Alfaiates 

 

Reunião, hoje. 

 

Participação dos resultados da última assembleia; informação sobre a solenidade de 

189 
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Associação Protetora dos E. no Comércio 

S. dos O. das Pedreiras 

S.  U. dos Foguistas 

posse dos novos membros e espetáculo a ser exibido, hoje, à noite. 

Participação das decisões da reunião, do dia 09. 

 

A.G., amanhã. 

Reunião, hoje. 

16 3224 - - 

17 3225 S. dos Sapateiros 

U. dos Alfaiates 

F. O. do Rio de Janeiro 

S. dos O. das Pedreiras 

C. O. dos Marmoristas 

Reunião, hoje. 

Informativo sobre a reunião realizada ontem. 

Reunião hoje, para tratar de assunto ocorrido em Buenos Aires, enviado por Telégrafo. 

A. G., hoje 

Assembleia que tratará dos serões e aumento de salários. 

18 3226 - - 

19 3227 C.Cosmopolita 

C. dos O. Marmoristas 

U. dos Alfaiates 

Reunião da comissão de sindicância. 

A.G. Extraordinária 

Reunião. 

20 3228 - - 

21 3229 A. dos T. em Carvão e Mineral 

Centro dos Ferreiros e Ajudantes em Pedreiras 

Liga Federal dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 

Reunião, hoje, da diretoria. 

Assembleia, amanhã. 

 

Reunião, dia 22. 

22 3230 - - 

23 3231 A.R. dos Cocheiros, C. e Classes Anexas 

L. F. dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 

Círculo dos Operários do Arsenal de Marinha 

Associação dos Marinheiros e Remadores 

Liga Federal dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 

Reunião, hoje. 

Reunião, hoje. Informa que há diretores na sede para receber as queixas dos associados. 

Reunião, amanhã. 

 

Aviso de fundação de uma sucursal no Rio Grande do Sul. 

 

Pedido de entrega de recibo e pagamento da mensalidade dos devedores. 

 

Ilegível. 

24 3232 - - 

25 3233 - - 

26 3234 - - 

27 3235 Associação dos Marinheiros e Remadores 

A. dos E. T. em Carvão e Mineral 

Reunião, domingo. 

 

Reunião, hoje, para a diretoria. 
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Círculo O. da União Reunião, hoje, para membros da direção e do conselho deliberativo. 

28 3236 - - 

29 3237 - - 

30 3238 - - 

31 3239 F.O.do Rio de Janeiro 

C. dos O. Marmoristas 

U. dos O. Estivadores 

Sessão ordinária, hoje. 

A.G.E., amanhã. 

Reunião, hoje, pede-se a presença de diretores e conselheiros. 

 
junho 

01 3240 C.dos O. Marmoristas 

C. dos Cosmopolita 

Aviso de A. Extraordinária, hoje. 

Reunião de Comissão de Sindicância. 

02 3241 Círculo dos O. da União 

S. U. dos Foguistas 

U. dos Chapeleiros 

Reúne-se, hoje, a diretoria. 

Reunião, hoje. 

Anúncio de mudança de título e de recusa às contas apresentadas pelo ex-tesoureiro. 

03 3242 C.dos Ferreiros e dos Ajudantes em Pedreiras da Capital 

Federal 

L.F.dos E. em Padaria 

 

 

S. de R. dos T. em Trapiche. e Café 

Reunião Geral da Classe. 

 

Informa que está à disposição na secretaria os cartões relativos ao benefício destinado à 

construção de um edifício próprio para a sede da liga; e a biblioteca que está à 

disposição dos seus sócios. 

A.G.E. 

04 3243 - - 

05 3244 A.R. dos Cocheiros, C. e Classes Anexas Reunião, hoje. 

06 3245 U. dos Alfaiates 

S. dos Sapateiros 

A.G.O., hoje. 

Reunião, hoje, para dar continuação à anterior. 

07 3246 - - 

08 3247 - - 

09 3248 - - 

10 3249 - - 

11 3250 C. dos Ferreiros e dos Ajudantes em Pedreiras 

S. de R. dos Tr. em T. e Café 

Reunião, hoje. 

A.G.E. 

12 3251 - - 
13 3252 - - 

14 3253 - - 
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15 3254 - - 

16 3255 - - 

17 3256 C.dos O. da União Reunião, hoje. 

18 3257 - - 

19 3258 - - 

20 3259 A.de R. dos C e Cocheiros e Classes Anexas 

Círculo dos O. do Arsenal de Marinha 

S. dos Sapateiros 

U. dos Alfaiates 

Reunião, hoje, de diretores e conselho. 

A.G. E. em 25/06. 

Reunião. 

Convida sócios e não sócios para reunião, hoje. 

21 3260 S. de R. dos Trabalhadores em T. e Café 

S. dos O. das Pedreiras 

Eleição para nova diretoria, amanhã. 

Reunião dia 22. 

22 3261 - - 

23 3262 S. dos O. das Pedreiras 

L. F. dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 

Centro dos Operários em Ferrovias 

Reunião dia 25. 

Pede-se o comparecimento da diretoria e o pagamento das mensalidades em atraso dos 

sócios. 

Reunião dia 25. 

24 3263 - - 

25 3264 U. dos Alfaiates 

C.dos Ferreiros e dos Ajudantes em Pedreiras 

Reunião dia 27. 

Assembleia geral dia 25. 

26 3265 U. dos Alfaiates 

S. de R. dos Trabalhadores em T. e Café 

Reunião dia 27. 

A.G.E., dia 27. 

27 3266 Centro dos Operários em Ferrovias A.G.E. dia 1/07. 

28 3267 Liga Federal dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 

S. de R. dos Trabalhadores em T. e Café 

U. dos Alfaiates 

S. dos Sapateiros 

A.G.E no dia 30/06. 

 

A.G.E, hoje. 

Reunião, hoje. 

Reunião, hoje. 

29 3268 - - 

30 3269 - - 

 
julho 

01 3270  Exemplar mutilado. 

02 3271 S. U. dos Foguistas 

 

C.dos Ferreiros e dos Ajudantes em Pedreiras 

Assembleia geral, hoje. Avisa que não se responsabiliza pela atitude de seus sócios a 

bordo de navios de qualquer companhia. 

A.E., hoje. 
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03 3272 S. dos O. das Pedreiras 

L. F. dos O. no Rio de Janeiro 

U. dos Alfaiates 

Reunião, amanhã. 

A.G.E, data ilegível. 

Reunião, data ilegível. 

04 3273 U. dos Alfaiates 

S. dos Sapateiros 

Reunião, hoje. 

Reunião, hoje. 

05 3274 U. O. dos Estivadores 

 

C .dos O. Marmoristas 

Círculo dos O. do Arsenal de Marinha 

Clube Atlético Major Dias Jacaré 

U. dos Chapeleiros 

Conferência hoje: “Evolução social e a influência jesuítica em vários países”. 

A.G.O., amanhã. 

Reunião, hoje. 

Inscrições para a 2ª corrida oficial a ser realizada no domingo. 

A.G.E., amanhã. 

06 3275 - - 

07 3276 - - 

08 3277 S. de R. dos Trabalhadores em T. e Café 

S. dos O. das Pedreiras 

Liga Federal dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 

C.dos Ferreiros e dos Ajudantes em Pedreiras 

U. dos Alfaiates 

A.G.E., amanhã. 

Comício público domingo. Assunto: Violação da tabela de serviços. 

A.G.E., hoje. 

Reunião, amanhã. 

Outra reunião para apreciar a proposta de um companheiro sobre a regularização das 

horas de trabalho. 

09 3278 - - 

10 3279 - - 

11 3280 U. dos Alfaiates 

S. dos Sapateiros 

A. Ordinária, hoje. 

Reunião, hoje. 

12 3281 Centro dos O. Marmoristas 

Círculo dos O. da União 

Centro Cosmopolita 

A.G.E., hoje. 

Reunião, hoje. 

A.G.E., dia 13. 

13 3282 - - 

14 3283 Liga Federal dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 

U. dos Alfaiates 

 

U. dos Chapeleiros 

S. dos O. dos Ofícios Vários 

Informações sobre a última assembleia. 

Aviso de comício no Largo da Carioca, hoje, à tarde. À noite, conferência 

comemorativa da “Queda da Bastilha”. 

Informações sobre a última assembleia e organização da comissão que examinará os 

estatutos da União dos Chapeleiros. 

Informa sobre o comício que haverá no Largo da Carioca, hoje. 

15 3284 - - 

16 3285 S. dos O. das Pedreiras 

C.dos Ferreiros e dos Ajudantes em Pedreiras 

Convite para irem ao comício, no domingo, em Vila Isabel. 

Convite para assembleia, hoje. 



196 
 

Centro dos O. Marmoristas  

A.G.E., no dia 16 (?). 

17 3286 U. dos Alfaiates 

U. dos O. Estivadores 

Liga Federal dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 

_ 

 

A.G.E, amanhã. 

A.G.O, hoje. 

Informações gerais sobre a quitação das mensalidades. 

 

Informação sobre o comício a ser realizado hoje, em Vila Isabel, às 11 horas da manhã. 

Os organizadores pedem o comparecimento sem distinção de ofício ou sexo. 

18 3287 Círculo dos O. da União 

U. dos Alfaiates 

S. dos Sapateiros 

A.G.E. para aprovar estatuto. 

A.G.O, hoje. 

Convocação de todos os sócios para ajudar os cofres do sindicato, comparecendo ao 

sindicato, hoje. 

19 3288 S. dos O. das Pedreiras 

Círculo dos O. da União 

Reunião dia 20. 

A.Geral, hoje. 

20 3289 U. dos Chapeleiros do Rio de Janeiro 

Centro Cosmopolita 

Centro dos O. Marmoristas 

S. dos O. das Pedreiras 

A.G.E., data ilegível. 

Informações sobre assembleia já realizada. 

A.Geral, hoje. 

Assembleia, hoje. 

21 3290 - - 

22 3291 U. dos Alfaiates 

A. dos E. T. em Carvão e Mineral 

Centro Cosmopolita 

Ilegível. 

Assembleia, hoje. 

A.G.E.hoje. 

23 3292 Ilegível  

24 3293 U. dos Alfaiates 

S. dos O. em Pedreiras 

A. dos Cocheiros, Carroceiros e C. A. 

Chama os sócios a virem quitar a mensalidades em atraso. 

Reunião, hoje. 

Reunião, hoje. Pede o comparecimento de diretores e conselheiros. 

25 3294 Centro Cosmopolita 

S. dos Sapateiros 

Reunião, hoje para as duas diretorias. 

Reunião, hoje. 

26 3295 - - 

27 3296 - - 

28 3297 C .dos O. Marmoristas 

U. dos Alfaiates 

S. dos Ofícios Vários 

C. dos O. da União 

U. dos Chapeleiros do Rio de Janeiro 

C. de E. em Ferrovia 

A.G., hoje para a posse da diretoria. 

Reunião, hoje, para tratar da marcha social. 

Aviso da A. G. no dia 28. 

Reunião, amanhã, para tomarem uma resolução sobre os sócios do Arsenal de Guerra. 

Reunião da comissão provisória, hoje. 

Reunião do conselho administrativo, dia 29. 

Informações sobre a última assembleia. 
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L. F. dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 

29 3298 C.dos Ferreiros e dos Ajudantes em Pedreiras 

S. de R. dos Trabalhadores em T. e Café 

Reunião, hoje, para tratar da eleição da diretoria e mudança da sede social. 

 

A.G.E.,hoje. 

30 3299 S. dos Sapateiros 

S. de R. dos Trabalhadores em T. e Café 

A. dos E. T. em Carvão e Mineral 

S. U. dos Foguistas 

Aviso de Festival, hoje, os ingressos estão na tesouraria. 

A.G.E para sócios quites. 

Reunião, hoje, da diretoria. 

A.G.E.,hoje. 

31 3300 A.dos E. T. em Carvão e Mineral 

A. dos Cocheiros, Carroceiros e C. A. 

Centro Cosmopolita 

 

L. F. dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 

U. dos O. Estivadores 

U. dos Chapeleiros do Rio de Janeiro 

Eleição para presidente começará às 3 horas da tarde. 

Reunião, hoje, da diretoria e do conselho. 

Hoje, sairá o estandarte em visita às redações, à tarde. À noite, seção solene pelo 

aniversário e posse da nova diretoria. 

Relata as decisões da reunião de 24 de agosto. 

Reunião, hoje. 

Ilegível. 

 
agosto 

01 3301 S. dos Sapateiros Reunião, hoje. 

02 3302 - - 

03 3303 Centro de E. em Ferrovia Sessão ordinária do conselho administrativo. Publica que o estado financeiro do centro 

aumenta progressivamente. 

04 3304 - - 

05 3305 A. dos E. T. em Carvão e Mineral 

S. dos O. em Pedreiras 

S. de R. dos Trabalhadores em T. e Café 

Reunião para diretoria, hoje. 

Reunião, amanhã. 

A.G.E., amanhã, em 2ª convocação. 

06 3306 S.U. dos Foguistas 

C.dos Ferreiros e dos A. em Pedreiras 

S. dos O. das Pedreiras 

A.G.E., hoje. 

A.G.E., hoje. 

A.G., hoje. 

07 3307 A.de R. dos C e Cocheiros e C. Anexas 

U. dos O. Estivadores 

Centro dos Sindicatos 

 

A.dos E. T. em Carvão e Mineral 

Reunião da diretoria e conselho, hoje. 

Reunião da diretoria e conselho, hoje. 

Realiza-se, hoje, no C. dos S. dos Operários, um festival organizado pelo amador  

Gonçalves Machado. 

A.G.E, hoje, para tratar da eleição da diretoria. 

08 3308 U. dos Alfaiates A.G.E.,hoje. 

09 3309 - - 
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10 3310 - - 

11 3311 - - 

12 3312 - - 

13 3313 - - 

14 3314 - - 

15 3315 U. dos Alfaiates 

S. dos Sindicatos 

C. Cosmopolita 

A.G.E.,amanhã. 

Reunião, hoje. 

Hoje, A.G.O. Na 3ª feira, reunião ordinária para o conselho administrativo: leitura, 

discussão, votação do parecer da comissão de contas, no balancete da receita e despesa 

desse Centro, entre abril e junho.  

16 3316 Centro de E. em Ferrovias Hoje, sessão ordinária do conselho e diretoria.Será lido o balancete do trimestre abril-

junho. 

17 3317 Círculo O. da União 

Centro dos O. Marmoristas 

Hoje, sessão ordinária para diretores e conselheiros. 

Hoje, reunião do conselho administrativo. 

18 3318 - - 

19 3319 U. dos O. Estivadores 

L.F. dos E. em Padaria 

Círculo dos O. da União 

A. dos E. T. em Carvão e Mineral 

Reunião, hoje, para diretoria e conselhos. Domingo, A.G.O.. 

Reunião no dia 24 para organizar a comemoração de oitavo ano de organização. 

Aviso de falecimento de associado. 

Reunião da diretoria, hoje. 

20 3320 - - 

21 3321 U. dos O. Estivadores 

 

A.de R. dos C e Cocheiros e C. Anexas 

S. dos O. da Pedreiras 

A. dos E. T. em Carvão e Mineral 

A.G.O., à uma hora da tarde para eleição da comissão de contas e às quatro para o 

conselho. 

Reunião, hoje, da diretoria e do conselho. 

Assembleia, hoje. 

A.G.E., hoje. Leitura do relatório entre 23/08/1909 a 5/08/1910. 

22 3322 Federação Operária 

S. dos Sapateiros do Rio de Janeiro 

U. dos Alfaiates 

Reunião, hoje. 

Reunião, hoje. 

A.G.O., hoje. 

23 3323 - - 

24 3324 S. dos O. em Pedreiras A.G., hoje. 

25 3325 - - 

26 3326 - - 

27 3327 - - 

28 3328 - - 

29 3329 Centro Cosmopolita 

S. dos Sapateiros 

Sociedade U. dos Foguistas 

Centro O. Marmoristas 

Reunião da administração, hoje. 

Reunião hoje, para ouvir a leitura do balancete. 

Lista os membros eleitos na nova diretoria para o biênio 1910-1911. 

Na sessão do dia 24, decidiram por anistiar todos os sócios em atraso nas 
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Círculo dos O. da União 

 

L.F. dos E. em Padaria 

mensalidades. 

A diretoria informa que nenhuma responsabilidade lhe cabe de artigos publicados sobre 

atrasos de pagamentos na repartição de água e esgoto. 

Comenta a comemoração do oitavo aniversário da Liga. 

30 3330 - - 

31 3331 - - 

 
setembro 

01 3332 - - 

02 3333 - - 

03 3334 S. de R. dos Trabalhadores em T. e Café 

U. O. dos Estivadores 

C. dos Ferreiros e dos Ajudantes em Pedreiras 

A.G.E., hoje. 

Reunião, hoje, para diretoria e conselho. 

A.G. para a posse da nova diretoria e prestação de contas. 

04 3335 - - 

05 3336 - - 

06 3337 - - 

07 3338 - - 

08 3339 Centro Cosmopolita 

S. dos Pedreiros, Carpinteiros e Anexos 

Centro de O. Marmoristas 

L.F. dos E. em Padaria 

 

 

 

U. dos Chapeleiros 

Amanhã, A.G.E. 

Reunião dia 10. 

A.G.E, hoje. 

Reunião, hoje, para diretoria e conselho. Pretende “proceder-se à arrecadação do 

produto do benefício por meio de cartões pontuados, destinado simplesmente para a 

construção de um edifício para a sede social” Termina em 31 de dezembro o prazo para 

readmissão de associados. 

A.G.E., hoje. 

09 3340 Centro Cosmopolita 

Centro dos Ferreiros, Ajudantes em Pedreiras na Capital 

Federal 

S. dos Pedreiros, Carpinteiros e Anexos 

A.G.E, hoje. Discussão sobre a possibilidade de um sócio titular ser ou não desligado. 

Reunião, dia 10. 

 

Reunião, dia 10 

10 3341 Centro de Acadêmicos 

S. de Ferreiros e Ajudantes de Pedreiros 

S. de Pedreiros, Carpinteiros e Anexos 

Hoje, sessão ordinária mensal. 

Reunião, hoje. 

Reunião, dia 10. 

11 3342 - - 

12 3343 U. dos Alfaiates 

Sociedade de Maquinistas e Auxiliares teatrais “Mútua 

Proteção” 

L.F. dos E. em Padaria 

A.G.E., hoje. Decidir sobre os cargos vagos na comissão executiva. 

A.G.E., depois de amanhã, para tratar da eleição da nova administração. 

 

Informes sobre a última sessão solene de comemoração do 8º aniversário, listando 
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novos sócios e as medalhas a serem entregues no próximo aniversário da liga. 

13 3344 - - 

14 3345 - - 

15 3346 - - 

16 3347 - - 

17 3348 Ao Operariado 

 

U. dos Alfaiates 

Convida-se para uma romaria ao cemitério São João Baptista onde Vicente de Souza 

está enterrado e parte da reunião será no portão da necrópole, dia 18. 

A.G.E., dia 18, segunda-feira. 

18 3349 Centro dos Ferreiros, Ajudantes em Pedreiras 

U. dos O. Estivadores 

Sociedade de Maquinistas e Auxiliares teatrais “Mútua 

Proteção” 

S. dos O. das Pedreiras 

S. dos Sapateiros 

C. dos E. em Ferrovias 

A. dos E. T. em Carvão e Mineral 

 

Reunião, hoje. 

 

Reunião, hoje, da diretoria e do conselho. 

A.G.O. A reunião realizar-se-á com qualquer número de presentes. 

 

Assembleia, hoje. Entre os assuntos 

A.G.O., segunda-feira. 

A.G.E., dia 21. 

A.G.E., hoje. Assuntos: parecer da comisso de contas; leitura de relatório e aclamar um 

secretário geral. 

19 3350 Sociedade de Maquinistas e Auxiliares teatrais “Mútua 

Proteção”  

S. dos Sapateiros 

U. dos Alfaiates 

A.G.O., hoje. 

 

Reunião, hoje. 

A.G.E., hoje. 

20 3351 Operários Pintores 

S. U. dos Foguistas 

C. dos E. em Ferrovias 

C. O. da União 

Convite para a reunião dia 21. 

A.G.,hoje. 

A.G.E., hoje. 

A.G.E., amanhã. 

21 3352 Operários Pintores 

C.dos O. Marmoristas 

Círculo dos Operários 

Reforça o convite para a reunião. 

Reunião, hoje, do conselho administrativo. 

A.G.E., hoje. 

22 3353 C. Cosmopolita 

L.F. dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 

Reunião para os sócios quites, amanhã. 

Reunião para diretores, conselho e delegados no dia 23. 

23 3354 Sociedade de Maquinistas e Auxiliares teatrais “Mútua 

Proteção”  

Centro Cosmopolita 

Círculo dos O. da União 

L.F. dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 

A.G.O. data ilegível. 

 

A.G.E., hoje. 

Ilegível. 

Ilegível. 

24 3355 - - 

25 3356 - - 
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26 3357 - - 

27 3358 A. dos E. T. em Carvão e Mineral Reunião, hoje. 

28 3359 - - 

29 3360 - - 

30 3361 Sociedade U. dos Foguistas Relatório da última reunião solene e de posse da nova diretoria. 

  S. dos Pedreiros , Carpinteiros e Anexo 

C. dos Ferreiros e Ajudantes em  Pedreiras 

L.F. dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 

Sessão, hoje. 

Assembleia dia 1 de outubro. 

 

Informações sobre a última reunião de 23/09. 

 
outubro 

01 3362 Centro dos Ferreiros e Ajudantes em Pedreiras Assembleia, hoje. 

02 3363 A.de R. dos C e Cocheiros e C. Anexas 

Círculo dos O. da União 

Centro de E. em Ferrovia 

 

U. dos Alfaiates 

L.F. dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 

 

U. dos O. Estivadores 

Reunião, hoje, para diretoria e conselho. 

Sessão amanhã para diretoria e conselho administrativo. 

Reunião dia 4. Avisa que o sócio Alberto de Andrade foi recolhido à Casa de Detenção 

e não faz mais parte do quadro social. 

A.G.O.,amanhã. 

Convida os companheiros não associados a fazê-lo .Lembra que a biblioteca da Liga 

está à disposição. 

A.G. O., hoje. 

03 3364 U. dos Alfaiates 

S. dos Sapateiros 

 

 

A. dos E. T. em Carvão e Mineral 

A.G.O., hoje. 

Convida todos os trabalhadores em calçados para assistirem hoje a reunião. Convida 

pesponteadores, montadores, acabadores, cortadores, oficiais de obra à mão, como a 

ponto, à taxa, a ponto esteira e em máquina. 

A.G.E.,hoje. 

04 3365 - - 

05 3366 S. dos Pintores A.G., hoje. 

06 3367 - - 

07 3368 S. dos Pedreiros, Carpinteiros e Anexos 

L.F. dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 

Reunião, dia 7 de outubro. 

Reunião, amanhã. Relembra o prazo máximo de readmissão dos sócios. 

08 3369 S. de R. dos Trabalhadores em T. e Café 

U. dos Alfaiates 

A. de Marinheiros e Remadores 

L.F. dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 

U. dos O. Estivadores 

A.de R. dos C e Cocheiros e C. Anexas 

S. dos Trabalhadores em Fáb. de Tecido 

A.G.E., hoje. 

A.G.O., 2ª feira. 

A.G.O. Assuntos: leitura do relatório do presidente e eleição da comissão de contas. 

Sessão ordinária, hoje, para diretores. Pede-se a presença de delegados de zona.  

Reunião de diretoria e conselho, hoje. 

A.G.E., domingo. 

A.G., domingo. 
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09 3370 - - 

10 3371 U. dos Alfaiates 

S. dos Sapateiros 

C. dos O. da União 

A.G.O., hoje. 

Convidam a todos companheiros, os que fazem ou não do sindicato para a reunião de 

hoje. 

Ontem, houve uma reunião do diretor da Casa de Correção com o da diretoria do 

Círculo para tratar das condições que vão ficar no novo regulamento, os mestres das 

oficinas ali existentes. 

11 3372 Centro Cosmopolita 

Centro de E. em Ferrovias 

Sociedade U. dos Foguistas 

Sessão extraordinária, hoje. 

A.G.E., hoje. 

Sessão extraordinária de diretoria, hoje, 

12 3373 U. dos O. Estivadores Reunião, hoje, de todos os diretores e conselheiros. 

13 3374 Federação O. do Rio de Janeiro Comemora, hoje, a data de fuzilamento de Francisco Ferrer. Será na sede da federação. 

14 3375 - - 

15 3376 - - 

16 3377 Centro dos Ferreiros e Ajudantes em Pedreiras 

Círculo dos O. da União 

A.de R. dos C e Cocheiros e C. Anexas 

S. dos O. das Pedreiras 

A. dos E. T. em Carvão e Mineral 

A.G.E., hoje. 

Reunião, amanhã, dia 17, para diretores e conselheiros. 

Reunião, hoje, para diretoria e conselho. 

Assembleia, hoje. 

A.G.E.,hoje. 

17 3378 S. dos Sapateiros 

C. Cosmopolita 

Convidam sócios ou não sócios, trabalhando ou não para assembleia, hoje. 

A.G.E., dia 19. Entre os assuntos já tratados em reunião anterior, a demissão do 

presidente. 

18 3379 - - 

19 3380 - - 

20 3381 S. dos Sapateiros 

S. dos Pintores 

S. dos O. das Pedreiras 

Nova reunião, hoje. 

Reunião, hoje. 

A.G., dia 22. 

21 3382 - - 

22 3383 U. dos Alfaiates 

S. das Pedreiras 

Sociedade de Maquinistas e Auxiliares teatrais “Mútua 

Proteção” 

União dos Chapeleiros  

 

 

U. dos O. Estivadores 

A.G.E.,segunda-feira. 

A.G.E., hoje. 

A.G.E, dia 23. 

 

Reunião do diretório; comunicação aos associados que a saída d’O Baluarte, órgão da 

associação depende da ajuda dos sócios. Lembra a importância da manutenção das 

mensalidades em dia. 

A.G.E., hoje. Assunto que tratarão: o parágrafo 3º do artigo 17 do estatuto. 

23 3384 - - 

24 3385 - - 
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25 3386 - - 

26 3387 - - 

27 3388 - - 

28 3389 - - 

29 3390 - - 

30 3391 L.F. dos E. em Padaria no Rio de Janeiro Convite à associação dos novos participantes para a Liga. A biblioteca continua franca. 

Comentou sobre a última reunião realizada no dia 21. 

31 3392 U. dos Alfaiates 

S. dos Alfaiates 

A.G., hoje. 

Convite a todos os montadores sindicalizados ou não a comparecerem à reunião. Aos 

de ponto esteira os demais trabalhadores haverá dia 7 de novembro uma A.G.O. 

 
novembro 

01 3393 - - 

02 3394 S. dos O. das Pedreiras 

C. Cosmopolita 

 

U. dos Alfaiates 

S. dos Pedreiros, Carpinteiros e Anexos 

Informa que resolveram fazer a compra de uma casa para ser sede social, em Botafogo. 

Reunião, quinta-feira, para todos companheiros da administração e sindicância e 

comissão de colocação para a reunião dia 3, quinta-feira. 

Comunicação de mudança de sede. Reunião no dia 07. 

Reunião, dia 04. 

03 3395 - - 

04 3396 S. dos Pedreiros, Carpinteiros e Anexos 

S. de R. dos Trabalhadores em T. e Café 

Centro dos Ferreiros e Ajudantes em Pedreiras 

Reunião, 4 de novembro. 

A.G.E., dia 5 de novembro, sábado. 

Reunião, amanhã, dia 5. 

05 3397 - - 

06 3398 - - 

07 3399 L.F. dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 

 

S. dos Sapateiros 

 

 

Círculo dos O. da União 

Sessão ordinária, amanhã, dia 8, para diretoria e conselho. Lembram aqueles que 

estiverem com volumes da biblioteca devolvam-nos para que não ocorram multas. 

Reunião, hoje. Publicaram a seguinte nota:o sindicato acha-se dividido em seções, 

pedem a todos os operários em calçados, independente de suas ideias e religiões, 

limitem-se a tratar unicamente da questão econômica, conforme manda as nossas 

bases. 

A.G.E., amanhã. 

08 3340 S. dos Pintores 

C. Cosmopolita 

L.F. dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 

Assembleia, hoje. 

A.G.E.,dia 10 para eleição de presidente e mais cargos administrativos vagos. 

Pede a presença de diretores à sessão do conselho, hoje. 

09 3341 C.dos O. Marmoristas 

Sociedade de Maquinistas e Auxiliares teatrais “Mútua 

Proteção” 

Hoje, reunião do conselho administrativo. 

A.G.O., amanhã. 
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C . Cosmopolita 

Círculo dos O. da União 

A.G.O., amanhã. 

A.G.E., amanhã, dia 10. 

10 3342 - - 

11 3343 - - 

12 3344 - - 

13 3345 - - 

14
55

 3346 - - 

 

                                                 
55

 O dia 14 de novembro é o dia que antecede a posse do presidente Marechal Hermes. O movimento operário em 1910 foi marcado por intensa atividade dos sindicatos e 

associações , como mostra o levantamento acima.  
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ANEXO 3
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Início do Governo de Marechal Hermes 

15/11 a 31/12 de 1910 “Vida Operária” 

 

 

Sindicato Novembro Dezembro 
S. dos O. das Pedreiras  3411/3412 3431/3432 

A. de R. dos Cocheiros, C. e C. A. 3412  

S. dos O. em Pedreiras   

União dos Alfaiates 3413/3420 3427/3429/3431/3434 

A. dos Marinheiros e Remadores   

Centro dos O. Marmoristas 3413/3415 3443 

Centro de Empregados em Ferrovias 3410 3424/3431 

Círculo dos O. da União 3408 3424/3428 

Centro Cosmopolita 3409/3415/3416/3420 3426/3427/3429/3431/

3432/3434 

A. de R. dos T. em Carvão e Mineral 3410 3431 

União dos Operários Estivadores 3411 3426/3432/3445 

A.de Classe Protetora dos Chapeleiros   

U. Auxiliadora dos Artistas Sapateiros   

S. U. dos Foguistas 3408/3409 3424/3429 

C.dos O. do Arsenal de Marinha 3413/3415/ 3424/3426 

Sindicato dos Sapateiros 3413 3434 

S. dos E. em Bondes   

S. dos Ofícios Vários 3413  

Centro dos O. da União   

L.F. dos E. em Padaria no Rio de Janeiro 3411 3427/3443/3445 

Caixa Auxiliar dos Guarda-freios   

Sociedade de Maquinistas e A. teatrais “Mútua Proteção”   

O. do Arsenal de Marinha   

C. dos S. Operários   

F. Operária do RJ  3424/3427/3437 

S. Maquinistas e A.T.“Mútua Proteção”   

S. dos Pintores 3410/3413 3426 

F. Operária  3412/3413  

S. dos Pedreiros, Carpinteiros e Anexos 3410/3418 3426 

U. dos Chapeleiros 3408  

S. de R. dos T. em Trapiches e Café 3408 3437/3445 

Centro dos Ferreiros e Ajudantes em Pedreiras 3410/3411 3432 

S. dos Linotypistas 3413  

Centro dos Pedreiros e Ajudantes  3424 

Empregados em Hotéis, Restaurantes, Botequins e 

Estabelecimentos Congêneres 

 3437 
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Governo de Marechal Hermes - “Vida Operária” -1911 

 

 
Sindicato/Associações J F M A M J J A S O N D 
S. dos O. das Pedreiras 3460   3572   3654 4049     

A. de R. dos Coch., C. C  3496 3531 3552 3580        

União dos Alfaiates 3464 

3469 

3497 3518 3546 3595        

A. dos Marinh. eRemad. 3478   3556 

3560 
        

Centro dos O. Marmor. 3464 
3478 

3499 3528          

C. de E. em Ferrovias 3460 

3463 

3469 

 3516 3568     3700    

Círculo dos O. da União 3478 3505 3546 3560 

3567 

3572 

3575 

3590 

3630 3651  3717    

Centro Cosmopolita 3472 3496 3525  3602 3633 3651 
3652 

3653 

 3717    

A. de R. dos T. em C 

eM. 

 3487 3528 
3531 

3533 

3552   3648      

União dos O. Estivadores 3480 3487 
3496 

3499 

3516 
3517 

3531 

3559   3656      

A.de C. Prot. dos Chap.             

U. Aux. dos A. 

Sapateiros 

            

S. U. dos Foguistas 3474  3528 

3533 

3571 3576 

3580 

3632 3652 

3656 

 3705   3812 

C. dos O. do A. de Marinha             

Sindicato dos 

Sapateiros 

3455 

3462 
3469 

3497 

3504 

3518 

3525 
3539 

3567     3707    

S. dos E. em Bondes             

S. dos Ofícios Vários 3458            

C. dos O. da União 3469            

L. F. dos E. em Padaria 

no RJ 

3458 

3462 
3474 

3483 

3484 

3492 

3497 
 3564 

3569 
3572 

3590 

3595 
3600 

       

C. A. dos Guarda-freios             

S. de M. e A. T “M. Prot.”             

O. do A. de Marinha             

F. Operária do RJ 3474            

S. dos Sapateiros RJ 3483            

S. dos Pintores             

F. Operária  3506           

S. dos Pedr., Carp. e A. 3473            
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U. dos Chapeleiros 3460 
3463 

3464 

3478 

3502  3569         

S. de R. dos T. em T. e C  3488   3600  3648  3705 3744   

C. dos F. e A. em Ped.  3502           

S. dos Linotypistas             

C. dos Pedr. e A. 3460            

Empr. em Hotéis, Rest., Bot. 

e E.Congêneres 

            

Centro Internacional 3460            

U. dos Chapeleiros do RJ 3460 
3463 

3464 

3478 
3484 

3502           

S. O. de Ofícios 3460            

S. P. dos Barb. e Cabel. 3461  3525          

S. B.. dos Cigarreiros 3464            

Grêmio dos M. da M. 

Civil 

3474 

3478 

3483 

           

União O. Suburbana  3496 3531  3580        
Liceu de Artes e Ofícios   3528          
U. dos E. do Comércio   3528   3632       

Soc U. Igualitária Aparece a partir de abril. 3571         

S. dos Pintores             

F. Operária  3506 3532 
3533 

         

S. dos Pedr.,Carp. e A. 3473            
A. dos E. em Padaria no 

RJ 

    3576        

Caixa de A.Mútuos 

dos E. da L R. 

 3652       

C. B. dos O. Municip.          3746 

3753 
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Governo de Marechal Hermes - “Vida Operária” -1911 

 

 
Sindicato/Associações J F M A M J J A S O N D 

S. dos O. das Pedreiras             
A. de R. dos Cocheiros, 

C. e C. A. 

     3986  4049     

União dos Alfaiates             

A. dos Marinheiros e 

Remadores 

            

Centro dos O. 

Marmoristas 

 3859    4016       

Centro de Empregados 

em Ferrovias 

            

Círculo dos O. da 

União 

  
3859 

   
3961 

 
3986 

4001 
4009 

4016 

4045 
4046 

4063 
4077 

4079 

   

Centro Cosmopolita    3911   4028 

 

4044 

4049 
4072    

A. de R. dos T. em 

Carvão e Mineral 

            

União dos Operários 

Estivadores 

            

A.de Classe Protetora 

dos Chapeleiros 

            

U. Auxiliadora dos 

Artistas Sapateiros 

            

S. U. dos Foguistas   
3872 

 
3895 

  
3949 

3961 

  
4009 

4023 

 4072 
4073 

4077 

4079 

   

C. dos O. do Arsenal 

de Marinha 

            

Sindicato dos 

Sapateiros 

        5033    

S. dos E. em Bondes             

S. dos Ofícios Vários             

Centro dos O. da 

União 

       
4023 

     

L. F. dos E. em 

Padaria no RJ 

            

Caixa Auxiliar dos 

Guarda-freios 

            

Sociedade de Maquin. 

e A. T. “M. Prot. 

            

O. do Arsenal de 

Marinha 

            

C. dos S. Operários             
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F. Operária do RJ             

S. Maquinistas e A. T. 

“Mútua Proteção” 

            

S. dos Sapateiros do 

RJ 

            

S. dos Pintores             

F. Operária              

S. dos Pedreiros, 

Carpinteiros e Anexos 

            

U. dos Chapeleiros             

S. de R. dos T. em 

Trapiches e Café 

            

Centro dos Ferreiros e 

A. em Pedreiras 

            

S. dos Linotypistas             

Centro dos Pedreiros e 

Ajudantes 

            

Empr. em Hotéis, 

Rest, Boteq. e E. 

Cong. 

            

Centro Internacional             

U. dos Chapeleiros do 

RJ 

            

S. O. de Ofícios             

S. Protetora dos 

Barbeiros e 

Cabeleireiros 

            

S. Beneficente dos 

Cigarreiros 

            

Grêmio dos Maquin. 

da Marinha Civil 

            

União O. Suburbana             

Partido Socialista 

Operário 

            

Liceu de Artes e 

Ofícios 

            

Soc. U. Igualitária             

Associação dos E. em 

Padaria no RJ 

            

U. dos E. no Comércio             

Caixa de A.Mútuos 

dos E. da L R. 

            

Centro Beneficente 

dos O. Municipais 

            

Caixa B. da O. de Carp. 

da L. da EFC 

  

3871 

          

Liga do O. do D.F     3491    4068    

C.P. V. Meirelles       4001      

C.B. dos O.M.O.Viação       4011      

Soc. dos Marc e Artes C.       4030 4035     
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Governo de Marechal Hermes  - Movimento Operário – 1912 

 

Sindicato/Associaçõe

s 

J F M A M J J A S O N D 

U. E. no Comércio         4083 5014 
5016 

  

S. de R. dos T. em Trapiches e 

Café 

        4089 

4090 

4093 

5000 

5014 

5035 

5036 

5046 
5051 

5056 

Centro Cosmopolita         4081 

4083 
4089 

4090 

4096 5036  

Centro dos Chaffeurs         4083    

U. dos O. Estivadores         4083 
4089 

5003 
5016 

5025 
5046 

 

U. Geral dos Pintores         4083 

4087 
4089 

4090 

4093 

4098 
5002 

5008 

5012 
5014 

5017 

5020 

5044  

U. dos Foguistas          4089  5051  

Sociedade U. dos Foguistas          5020   

F. Operária          4087 4092 

4093 

5000 
5003 

5020 

5025 

5030 

5035 
5036 

5044 

5051 

 

F.O. do RJ         4081 5012   

Confederação O. Brasileira         - 4093 

5000 

5025 

5030 

5044 

 

Círculo dos O. da União         4083 4093 

5008 

  

A.de R. dos Coch., C. e C.          4083 5008 5051  

S. de Pedreiros e Estucadores          4081 

4090 

4092 

4096 

5017 

5051 5058 

U. dos T. e O. da Limpeza Públ. 

e Part. 

        4090 4092 
5000 

5017 

5025 
5046 

5058 

U.dos Tamanqueiros         4090 4092 

5005 

5012 

5025  

S. dos O. Vários         4090    

Grupo O. de Educação Racional         4090    

S. dos Marceneiros e Artes 

Correlatas 

        4090 5016 

5020 

5046  

Federação das Artes Gráficas         4090 4096   

S. dos Sapateiros         4090 

4091 

   

C.O. da União         4091 4092 5026  

U. dos Alfaiates          4092 

4096 

5025  

C.O. Marmoristas          4092 

4096 

5020 

5035  

A. de Marinheiros e Remadores          4096 
5014 

5020 
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Círculo O. Fluminense          4098   

U. P. dos Catraeiros          4098   

C.B. dos Pintores H.a V.M.          5000   

S. dos Carpinteiros          5002 
5008 

5017 

  

C.B. dos O. Municipais          5002 
5016 

  

Confederação O.          5003 5035  

Confederação O. Brasileira            5056 

U. P. dos Vendedores 

Ambulantes 

         5005 

5008 

  

S. dos Pedreiros          5008   

S. dos O. dos Correios          5012   

C.I. de Conferentes de Estiva          5012 

5017 

5031  

A.O. Independente          5012 
5016 

5020 

  

S. dos Serv. De Pedreiros e 

Estucadores 

         5017 

5020 

  

C. Condutores e Motorneiros          5017   

C.de Maquinistas dos EB          5020   

F. dos T. dos T. Marítimos           5030  

 

Movimento Operário – 1913 

 
Sindicato/Associações J F M A M J J A S O N D 
Centro I.  de Confer. em Estiva 5084  5158 

5161 
    5361  5361   

Associação O. Indep. 5106            
U.O.Estivadores 5094 

5095 
 5158 

5163 
5173 

5184 

 5213 

5214 

5249   5330    

F. das Artes Gráficas 5095 5138   5227        

S. dos O. Vários 5095        5331 5382   

U. dos Alfaiates 5095 

5096 

    5271 

5292 

5293 

5302 

5307 

5327 

 5328 

5356 

5378 5390  

S. dos Sapateiros 5096  5132 

5173 

 

 5230 5244 

5258 

 5302 

5307 

5328   5433 

Confederação O. Brasileira 5098 
5105 

         5392  

Centro Cosmopolita 5098 5137     5279 5315 

5316 

5331 

5354 

5365  5440 

S. dos E. das Pedreiras 5098  5153    5271 5313 5335  5400  

Círculo dos O. da União 5098 5132 5158 

5161 

 5213 

5233 

5259 5266 

5282 

5297 

5302 
5313 

5314 

5315 
5316 

5317 

5318 

5328  5390 

5400 
5401 

5434 

C.dos E. em Ferrovias 5102     5239  5297 

5312 

5317 
5327 

5334 

5335 

 5394 5432 

A.de R. dos Cocheiros, C. C. A 5102  5163  5223 5254 5275 

5282 

5310 

5317 

5335   5534 

S. P. dos Barbeiros e 
Cabeleireiros 

5104            

A. de Marinheiros e Remadores   5153          

S. dos Marceneiros e Artes 

Correlatas 

  5158  5234 5238 

5249 

      

Sociedade U. dos Foguistas   5161 5200 

5203 

5230 5249 

5254 

5282 

5291 

5315 5328 

5331 

5361 

5385 

5399 

5400 

5328 

5331 
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5259 5335 5335 

U. dos Pedreiros da Limpeza 

Pública e Part. 

  5163          

S. de R. dos T. em Trapiches e 

Café 

  5184          

S. dos Carpinteiros    5196     5328 

5331 

5365 

5378 

5392  

C.O. Fluminense     5214 

5227 

       

S. Gráfico     5218 

5220 

       

F. Operária     5220    5330 

5354 

 5390  

S.O. Suburbano     5220        

S. dos Pedreiros e Serventes     5220        

U. G. dos Pintores      5240  5302 

5307 
5317 

 5361 

5365 
5378 

  

S. dos O. Caldeireiros de Ferro       5277 5311 

5312 

    

S. O. dos Ajustadores e 
Torneiros Mecânicos 

            

S. dos O. em Ladrilhos e 

Mosaicos 

      5282 5313 5334 5362 

5369 

  

C. Condutores e Motorneiros        5297     

S. dos Estucadores        5302     

F.O. Brasileira        5302 

5310 

5312 

    

S. dos O.I. Elétrica          5330   

C.O. de Auxílio Mútuos          5334   

S.O. Panificadores          5352   

Liga F. dos E. em Padaria do 

RJ 

         5352 

5357 
5361 

  

S. dos O. Funileiros e B. 

Hidráulicos 

         5354   

Reunião dos E. Tamanqueiros          5369 
5375 

  

S. dos O. em Fábrica de 

Tecidos 

         5381   

L.F. dos E. em Padaria          5390 

5400 

  

L. do O. do D.F.           5401  

U. P. do Comércio Volante           5401  

 

 

Movimento Operário -1914 

 
Sindicato/Associações J F M A M J J A S O N D 
Círculo Operário da União             
Centro dos E. em Ferrovias     5559        
Centro Cosmopolita 5456 5492  5536   5606 

5618 

5620 

     

C.O. da União  5497  5536   5606 5606 

5618 
5620 

    

Centro I.  de Conferentes em 

Estiva 
   5538    5606     

Associação O. Indep.  5486  5518 
5520 

5556        

U. dos Estivadores             
F. das Artes Gráficas     5623        
S. dos O. Vários             
U. dos Alfaiates 5474 

5475 
5480 

   5555 

5559 
5562 

 5609 

5631 
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U. dos O. Estivadores        5609 
5631 

5632 

5682 
5687 

   

S. dos Sapateiros  5489  5534    5632 5681 5710   

Conf. O. Brasileira 5474 

5475 

5483 

5486 

5497 

 5520         

S. dos E. das Pedreiras             
Círculo dos O. da União             
C.dos E. em Ferrovias 5480 5483  5540  5597       
A.de R. dos Cocheiros, C. C.A.    5520 

5521 

5534 
5536 

        

S. P. dos Barbeiros e 

Cabeleireiros 
   5534         

A. de Marinheiros e Remadores          5713   
C.I. de Conferentes de Estiva             
S. dos Marceneiros e Artes 
Correlatas 

   5517         

Sociedade U. dos Foguistas          5705 

5721 

5726 

  

U. dos Pedreiros da Limpeza 

Pública e Part. 
            

S. de R. dos T. em Trapiches e 

Café 
            

S. dos Carpinteiros             
C.O. Fluminense             
S.O. Suburbano             
S. dos Pedreiros e Serventes 5466 

5473 

5474 
5480 

5486           

U. G. dos Pintores  5482           
U. dos Tecelões             
S. dos O. Caldeireiros de Ferro             
S. O. dos Ajustadores e 

Torneiros Mecânicos 
            

S. dos O. em Ladrilhos e 
Mosaicos 

5466 
5473 

5474 

5475 

           

C. Cond. e Motorneiros             
S.O. Suburbano             
S. dos Estucadores             
F.O. Brasileira    5543         
F.O. Brasileira do RJ 5458   5534         
S. dos O.I. Elétrica             
C.O. de Auxílio Mútuos             
S.O. Panificadores 5474 

5475 

5482 

5495 

5497 

          

Liga F. dos E. em Padaria do 
RJ 

            

S. dos O. Funileiros e B. 

Hidráulicos 
            

U. dos E. Tamanqueiros  5489           
S. dos O. em Fábrica de 
Tecidos 

5464 
5465 

5474 

           

L.F. dos E. em Padaria 5475 
5480 

5489 
5495 

          

L. do O. do D.F.             
U. Protetora do C. Volante    5521         
S.O. Oficiais Pedreiros             
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S. O. das Pedreiras    5522   5620   5726   
S. dos Chauffeurs             
U. dos E. nos Hoteis, 
Restaurantes, Café e Bares 

 5486           

Centro P. de Fundidores e C.A.  5494  5522 

5532 
5536 

        

C.B. dos Pintores H.a Victor 

Meirelles 
   5609 

5612 

5628 

        

A.dos T. em Carvão e Mineral    5540      5721   
C. dos Chapeleiros    5540         
G. de Maquinistas da Marinha 

Civil 
 5583 5606       5726   

C.dos O. Marmoristas   5612          
C. Brasileira do Trabalho       5628      
U. O. do Engenho de Dentro        5649     
Liga F. dos E. em Padaria do 
RJ 

            

U. O. do Engenho de Dentro             
F. dos O. em Calçados         5695    
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“Nos Subúrbios” – 1912 

 
Julho 

Data Edição Bairro Assunto 

31/07 01 Inhaúma O periódico O Suburbano mudou a sua redação de Inhaúma para Todos os Santos. 

Piedade A seção informou que o Centro Suburbano de Imprensa despareceu e o tesoureiro declarou 

que em seu poder a quantia correspondente à primeira mensalidade. 

 Propaganda do cinema Piedade. 

Todos os 

Santos 

Existência de uma sarjeta com animais mortos dentro. 

As Ruas Honório e D. Clara apresentam água estagnada e o engenheiro do distrito não aparece 

no local . 

Propaganda do cinema Jupyra. 

Anúncio do casamento do diretor do periódico O Suburbano 

Méier A Rua Castro Alves não tem calçada, está cheia de buracos e lama. Questiona as ações da 

Prefeitura para aquela rua. 

Cachambi “Falar em Cachamby é falar no deserto. Tudo ali falta”.  

Reclamam que não há a carrocinha para recolher os cães, os espinhos que se espalham além da 

cerca das casas e os galináceos que cacarejam  nos passeios. 

Engenho 

Novo 

Pedido de abertura da Rua Propicia. A rua de importância ligará Engenho Novo e Méier. O 

periódico diz que não se cansará de mostrar as suas vantagens e o povo reclama esse benefício 

para as zonas populosas desses bairros. 

Sampaio Clama ao diretor da E.F. Central do Brasil colocar um mictório na estação de Sampaio, assim  

como fez em outras estações. 

Criada uma Casa de Caridade pelo diretor do “Nos Subúrbios”, o senhor Benjamim Magalhaes 

e o sr. Coriolano Rossi. Alguns negociantes prometem ajudar. 

 
Agosto 

01/08 02 Inhaúma “Echos de Inhaúma” informa que o número 2 sairá em agosto. 

Encantado Inauguração de um estabelecimento comercial (padaria). 

 Pedido ao agente da Prefeitura que envie a carrocinha para o bem das canelas das pessoas que 

circulam na região. 

T. os Santos A Rua Basílio tem muita lama, pede-se a sua melhora. 

Sampaio A Rua Vieira da Silva tem calçada, as chuvas deixaram intransitável, o passeio está 

esburacado e a sarjeta estragada pelo crescimento de uma árvore frondosa. 

 A Rua Alzira Valdetaro tem muitos buracos, é bem edificada, perto da estação de Sampaio e 

pergunta à Prefeitura quando irá calçá-la. 
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Riachuelo Crítica à peça de teatro apresentada no Club Dramático. 

02/08 03 Meyer Parte das ruas do Méier e Cachambi não tem placas indicadoras e isso produz uma grande 

confusão até mesmo os moradores que não sabem o nome delas 

  Inhaúma Fundado o Centro Musical de Inhaúma. 

  Piedade Reforma do Clube dos Bôemios e avisa sobre a festa de inauguração. 

  Engenho N. Aviso de missa de uma irmã da comunidade. 

  Riachuelo Aviso que no cinema Modesto estava se apresentando uma “troupe” que tem a participação de 

um ator brasileiro. 

  Rocha A Repartição das Obras Públicas deve providenciar a canalização das águas pluviais entre a 

cancela da estação da Rua Dr. Garnier pela rua Anna Nery.  

03/08 04  Desastre na estação Lauro Miller expõe a desorganização do serviço de trens, obrigando a 

população a utilizar os bondes da Light, decrescendo a renda da Estrada de Ferro, arruinando 

particulares e comerciantes. 

Sampaio A Rua Dois de Maio, Viúva Claudio, no Largo do Jacaré não tem calçamento e nem 

policiamento. 

 
Setembro 

08/09 040 Bonsucesso Campeiam pelas ruas porcos gordos. 

Méier Baile no Club Recreativo Vinte e Três de março cujos frequentadores são militares. 

23/09 055 Engenho de 

Dentro 

Na Rua José dos Reis a ponte quebrada pode provocar um desastre. Clamam a atenção do 

general prefeito Bento Ribeiro. 

 

Outubro 

08/10 070 Encantado Nas nossas observações sobre abusos, irregularidades e desmandos da pública 

administração, no interesse único de zelar pelos direitos e conforto da população suburbana, 

não temos condescendências com os que se tornam merecedores de censuras. 

28/10 090 Piedade Os moradores reclamam de falta d’água. 

 
 

 


