
 
 

UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA – UNIVERSO 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM HISTÓRIA DO 

BRASIL 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: HISTÓRIA SOCIAL E POLÍTICA DO BRASIL 

 

 

 

 

 

BRUNO DE LINO MENDES 

 

 

 

 

 

VISÕES DO JORNAL O PAIZ SOBRE A GREVE GERAL E A INSURREIÇÃO 

ANARQUISTA DE 1918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2017 



 
 

BRUNO DE LINO MENDES 

 

 

 

 

 

VISÕES DO JORNAL O PAIZ SOBRE A GREVE GERAL E A INSURREIÇÃO 

ANARQUISTA DE 1918 

 

 

 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao Curso de 
Pós-Graduação em História do Brasil na 
Universidade Salgado de Oliveira como requisito 
para obtenção de Grau de Mestre. Área de 
concentração: Política e Ideologia. 
 

 

Orientadora: Profª. Drª. Erica Sarmiento da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2017 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Universo  

                                                            Campus Niterói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                      

                                    

                                    

 

                                                            

                                            

                                                       

                                   Bibliotecária: Elizabeth Franco Martins CRB 7/4990 

 

M538vMendes, Bruno de Lino.   

                Visões do jornal O Paiz sobre greve geral e a 

insurreição anarquista de 1918 / Bruno de Lino 

Mendes - Niterói, 2017. 

                116p.  

                Bibliografia: p. 110-116 

 

                Dissertação apresentada para obtenção do Grau de 

Mestre em História - Universidade Salgado de 

Oliveira, 2017. 

               Orientador: Dsc. Érica Sarmiento da Silva.  

 

 

 1. Brasil - História. 2. O Paiz, jornal. 3. Jornais 

brasileiros - História. 4. Anarquismo e anarquistas. 5. 

Greves e lockouts - Brasil - História. 6. Sindicatos - 

Brasil - História. 7. Imprensa e política - Brasil - 

História. I. Título.  

 

                                                          CDD 981 



 
 

Bruno de Lino Mendes 

 

 

 

 

VISÕES DO JORNAL O PAIZ SOBRE A GREVE GERAL E A INSURREIÇÃO 

ANARQUISTA DE 1918 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apesentada ao Curso de Pós-Graduação de História do Brasil da 

Universidade Salgado de Oliveira como parte dos requisitos para conclusão do curso. 

 

 

Aprovada em ____ de ____________________ de 2017 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_____________________________________________________ 

Profª. Drª. Erica Sarmiento da Silva – Orientador 

UNIVERSO 

 

_____________________________________________________ 

Profª. Drª. Marly de Almeida Gomes Vianna 

UNIVERSO 

 

_____________________________________________________ 

Prof. Dr. Rafael Pinheiro de Araújo 

UNILASALLE 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação ao meu filho Cauã, à 

minha esposa Carolina, aos meus amigos e 

familiares. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 Primeiramente, quero agradecer a minha família, que me incentivou a concluir o 

curso. As palavras de apoio e carinho foram extremamente importantes. 

 Agradeço a minha orientadora, Erica Sarmiento, pelo incentivo e ajuda em todo curso, 

a professora Marly Viana e o professor Rafael Pinheiro pelas dicas valiosas. Aos colegas do 

mestrado, aos professores e a toda a equipe da UNIVERSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Eis a Hora, a grande hora da peleja, 

Hora de sacrifícios e entusiasmo! 

Pulsa meu coração, meu peito arqueja 

No momento da ação replito e pasmo. 

É a batalha final! Trovo, troveja, 

Além-mar, o canhão; foi-se o marasmo 

Da plebe una, e a revolta bemfazeja 

Move espada e morrão, ódio e sarcasmo. 

Levantam-se os escravos contra os amos! 

Há um clamor de vitória em toda a Terra… 

Somos nós, anarquistas, que clamamos! 

Nós que vamos sorrindo e subvertendo, 

Arrastando os irmãos à Maior Guerra, 

Num rebate de loucos, estupendo!” 

José Oiticica 

  



 
 

 

RESUMO 

Este trabalho analisa a visão do jornal O Paiz sobre dois eventos que ocorreram no mesmo 

dia, em 18 de novembro de 1918: uma greve geral deflagrada por cinco sindicatos e uma 

revolta que almejava um regime anarquista no país. Concluímos que o periódico veiculou, 

em sua maioria, as notícias dos dois acontecimentos de acordo com a ideologia das classes 

dominantes. Investigamos também as características e as conexões entre a greve geral e a 

insurreição anarquista, bem como os motivos que levaram ao malogro dos dois movimentos. 

Identificamos como motivos do fracasso da greve geral, a recessão que dificultava uma 

negociação com os patrões e a associação que muitos elementos da sociedade faziam entre 

os sindicatos e os anarquistas. Em relação à insurreiçao anarquista, a principal causa do 

fracasso está associada ao pouco apoio que o movimento obteve da sociedade.  

Palavras-chave: movimento operário, sindicalismo, anarquismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This paper analyzes the vision of the newspaper O Paiz about two events that occurred on 

the same day, on November 18, 1918: a general strike triggered by five unions and a revolt 

that sought an anarchist regime in the country. We conclude that the newspaper mostly 

transmitted the news of the two events according to the ideology of the ruling classes. We 

also investigate the characteristics and connections between the general strike and the 

anarchist insurrection, as well as the motives that led to the failure of the two movements. 

We identified as reasons for the failure of the general strike, the recession that made it 

difficult to negotiate with employers and the association that many elements of society made 

between unions and anarchists. In relation to the anarchist insurrection, the main cause of the 

failure is associated with the little support that the movement obtained from society. 

 

Keywords: labor movement, syndicalism, anarchism 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho terá como objetivo investigar dois movimentos que ocorreram no 

mesmo dia, em 18 de novembro de 1918, no Rio de Janeiro: uma greve geral, que envolveu 

alguns sindicatos, e uma insurreição anarquista. 

As metas da revolta ácrata envolviam a tomada do poder e a consolidação de um 

sistema anarquista no Brasil. Os revoltosos tomariam o quartel da polícia e marchariam de 

São Cristóvão até o Palácio do Catete com a finalidade de destituir o presidente da República. 

Após a deposição do presidente, estes homens iriam implantar o anarquismo. 

Esta revolta redundou em grande fracasso. No dia da revolta, centenas de operários 

foram duramente reprimidos pela polícia. Muitos foram presos e os estrangeiros sofreram 

processos de deportação. 

No mesmo dia, ocorreu uma greve geral. Esta greve envolveu cinco sindicatos: União 

dos Operários em Fábricas de Tecidos (UOFT), União Geral dos Metalúrgicos (UGM), 

União Geral da Construção Civil (UGCC), Centro dos Operários em Pedreiras (COP) e União 

Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (UGT). Estas associações reivindicavam 

melhorias, como a jornada de trabalho de 8 horas diárias. 

Como justificativa para realizar este trabalho, afirmo que na universidade sempre tive 

interesse em pesquisar sobre a classe operária, foi um tema que sempre me fascinou. A 

história de suas lutas por mais direitos e suas ideologias aguçaram minha curiosidade e foram 

preponderantes para que decidisse escrever meu tema sobre a classe operária. 

Ao estudar o tema, fiquei impressionado com a coragem destes operários, que mesmo 

com todas as adversidades, lutaram contra o sistema extremamente excludente da sociedade 

brasileira. 

O anarquismo também é um tema interessantíssimo. A questão da liberdade e da luta 

contra a opressão é uma questão que motiva estudar o tema. 
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Em relação à justificativa acadêmica, devemos ressaltar que a insurreição anarquista 

foi muito pouco estudada. Somente Wellington Nébias1 e Carlos Augusto Addor2 estudaram 

profundamente a insurreição e a greve. Alguns autores como Astrojildo Pereira3, Moniz 

Bandeira4 e Sheldon Maram5 discutem aspectos dos dois movimentos, mas sem um maior 

aprofundamento. Em virtude das poucas pesquisas realizadas, me interessei por investigar os 

dois eventos. 

Apesar do aumento dos trabalhos sobre a classe operária, que se desenvolveu numa 

conjuntura pós-ditadura, principalmente após década de 1980, ainda há muito a avançar6. Há, 

por exemplo, discordância entre os autores sobre a questão do sindicalismo revolucionário: 

alguns veem o sindicalismo revolucionário como uma vertente do anarquismo, outros 

trabalham a ideia de o sindicalismo revolucionário não estar totalmente ligado ao 

anarquismo. Há muita problemática que deve ser melhor discutida. 

Analisaremos aqui, ao confrontar os autores e pesquisar os periódicos da época, as 

causas do fracasso da insurreição anarquista. Por que tal movimento não logrou êxito? Quais 

foram os fatores que estavam por trás deste malogro? É esta questão que propomos responder 

ao longo do trabalho e que motivará nossa hipótese. 

Para entendermos o contexto da insurreição e da greve, estudaremos o movimento 

operário da Primeira República, tendo como enfoque o surgimento do operariado até o início 

dos anos 1920. Para tal, utilizaremos autores como Foot Hardman e Victor Leonardi7, Paulo 

Sérgio Pinheiro8, Sheldon Maram9, entre outros. 

Abordaremos, também, a questão do anarquismo, pois este pensamento foi base para 

os insurretos de 1918 planejarem a futura sociedade brasileira com a pretendida destituição 

                                                      
1 NÉBIAS, Wellington Barbosa. A greve geral e a insurreição anarquista de 1918 no Rio de Janeiro: um 

resgate da atuação das associações de trabalhadores. Monografia/Mestrado. Rio de Janeiro: UFRJ, 2009. 
2 ADDOR, Carlos Augusto. A Insurreição Anarquista no Rio de Janeiro. 2ªed., São Paulo: Achiamé, 2002. 
3 PEREIRA, Astrojildo. Formação do PCB: notas e documentos. São Paulo: Fundação Mauricio Grabois; Anita 

Garibaldi; Instituto Astrojildo Pereira, 2012, 3ed. 
4 BANDEIRA, Moniz. O ano Vermelho. RIO DE Janeiro. Civilização Brasileira, 1967. 
5 MARAM, Sheldon Leslie. Op.cit. 
6 BATALHA, Claudio. A historiografia da classe operária no Brasil: trajetórias e tendências. In Historiografia 

brasileira em perspectiva. São Paulo: Contexto, 2003. 
7 LEONARDI, Victor; HARDMAN, Foot. História da indústria e do trabalho no Brasil. São Paulo: Ática, 

1982. 
8 PINHEIRO, Sérgio. Política e Trabalho no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1975. 
9 MARAM, Sheldon Leslie. Anarquistas, imigrantes e o movimento operário brasileiro (1890-1920). Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1979. 
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do presidente. Nesta parte utilizaremos como base os trabalhos de George Woodcock10 e 

Caio Túlio Costa11. 

Esta pesquisa terá como objetivo principal analisar a visão do jornal O Paiz sobre a 

insurreição anarquista e a greve geral de 1918. Primeiramente, decidimos usar este periódico 

para ter uma noção da ótica conservadora sobre a insurreição. 

Segundo Maria Helena Capelato, houve uma mudança na forma do historiador 

trabalhar os periódicos. Os primeiros historiadores brasileiros trabalhavam estas fontes da 

seguinte forma: 

Até a primeira metade do século, os historiadores brasileiros assumiam 

duas posturas distintas com relação ao documento – jornal: o desprezo por 

considera-lo fonte suspeita, ou o enaltecimento por encará-lo como 

repositório da verdade. Neste último caso a notícia era concebida como 

relato fidedigno do fato. 

As duas posturas são contestáveis. O jornal não é um transmissor imparcial 

e neutro dos acontecimentos e tampouco uma fonte desprezível porque 

permeada pela subjetividade. A imprensa constitui um instrumento de 

manipulação de interesses e intervenção na vida social.12 
 

 Tania Regina de Luca, ao analisar a historiografia dos anos 1970, afirma que poucos 

trabalhos utilizavam os periódicos como fontes. Os acadêmicos da época viam as fontes com 

as ideias positivistas de objetividade, e por isso, os periódicos não eram vistos como fontes 

credíveis aos olhos destes historiadores: 

Para trazer à luz o acontecido, o historiador, livre de qualquer envolvimento 

com seu objeto de estudo e senhor de métodos de crítica textual precisa, 

deveria valer-se de fontes marcadas pela objetividade, neutralidade, 

fidedignidade, credibilidade, além de suficientemente distanciadas de seu 

próprio tempo. Estabeleceu-se uma hierarquia qualitativa dos documentos 

para a qual o especialista deveria estar atento. Nesse contexto, os jornais 

pareciam pouco adequados para a recuperação do passado, uma vez que 

essas “enciclopédias do cotidiano” continham registros fragmentários do 

presente, realizados sob o influxo de interesses, compromissos e paixões. 

Em vez de permitirem captar o ocorrido, dele forneciam imagens parciais, 

distorcidas e subjetivas.13 

 

Para Luca, tal mudança na forma de encarar os jornais como fontes ocorreu com a 

terceira geração dos Annales, que realizou pesquisas historiográficas concatenadas com 

                                                      
10 WOODCOCK, George. História da idéias e movimentos anarquistas – v.1: A idéia. Porto Alegre: L&PM, 

2002. 
11 COSTA, Caio Túlio. O que é anarquismo. São Paulo: Brasiliense, 2004. 
12 CAPELATO, Maria Helena R. A imprensa na história do Brasil. São Paulo: Contexto/EDUSP, 1988, p.21. 
13 PINSKY, Carla B. Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2005, p. 112. 
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diferentes disciplinas, como a psicologia, a antropologia e a sociologia. Neste período, a 

noção de documento foi ampliada, e buscou-se analisar os documentos “menos pelo que eles 

dizem do que pela maneira como dizem, pelos termos que utilizam, pelos campos semânticos 

que traçam”.14 

Ainda nos anos 1970, houve uma mudança na forma de encarar os periódicos como 

fontes. Nesta fase percebemos importantes trabalhos como a tese de doutoramento de 

Arnaldo Contier, intitulada Imprensa e ideologia em São Paulo (1973) e as pesquisas de 

Vavy Pacheco Borges através dos jornais O Estado de S. Paulo, Correio Paulistano e Diário 

Paulistano para traçar as relações entre Getúlio Vargas e a oligarquia paulista. 

Para Ciro F. Cardoso e Ronaldo Vainfas, quando investigamos as fontes escritas, 

como os jornais, temos que estar atentos ao discurso. Todo documento produz diferentes 

discursos. Os autores também frisam a importância de analisar o “ideológico” e o “poder”, 

pois para os autores, estes dois conceitos estão em toda parte: 

“Dito de outro modo: todo fenômeno social é suscetível de ser lido em 

relação ao ideológico e em relação ao poder”. E segundo o mesmo autor, as 

“condições de produção” de um discurso têm a ver com o “ideológico”, 

com os valores sociais da sociedade que o produz, ao passo que “as 

condições de seu reconhecimento” dependem do poder, isto é, das 

instâncias capazes de legitimar ou não sua aceitação na sociedade.15 

 

Ao investigar o jornal O Paiz, utilizaremos tanto o “ideológico” quanto o “poder”. 

Além de pesquisarmos a ideologia do periódico, vamos analisar também como O Paiz se 

relacionava com as instâncias de poder. 

Muitos autores como Nelson Werneck Sodré16, Marialva Barbosa17 e Tania de Luca18 

reiteram o aspecto conservador de O Paiz e apontam as conexões entre o jornal e os políticos 

poderosos. Marialva Barbosa, por exemplo, afirma que além de O Paiz outros jornais 

recebiam verbas do governo.  

                                                      
14 PROIST, Antoine. Social e cultural indissociavelmente, in RIOUX, Jean-Pierre; SIRINELLI, Jean-François. 

Para Uma história cultural. Lisboa: Estampa, 1998, p. 130 Apud PINSKY, Carla B. Fontes históricas. São 

Paulo: Contexto, 2005, p. 114. 
15 CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo. História e análise de textos, in CARDOSO, Ciro 

Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (org.). Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 1997 – 17ª reimpressão, p. 378. 
16 SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. 4ªed., Rio de Janeiro: Mauad, 1999. 
17 BARBOSA, Marialva. Historia Cultural da Imprensa (1800-1900). MAUAD, 2005. 
18 LUCA, Tania Regina de; MARTINS, Ana Luiza. História da Imprensa no Brasil. Contexto, 2008. 
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Barbosa19 traça um perfil do público de O Paiz e após intensa pesquisa atesta que os 

leitores eram formados por estudantes, profissionais liberais e políticos. 

Para traçar as diferentes influências de um jornal utilizamos diversas fontes, como 

alguns artigos e textos. Autores como Maria Helena Capelato20, Sérgio Porto21 e Maurice 

Mouillaud22 nos auxiliaram a localizar as múltiplas influências que estão por trás da escrita 

da notícia, que incluem leitores, repórteres, diferentes instituições, entre outras. 

Vale frisar que ao pesquisar a visão do jornal O Paiz, utilizamos outros periódicos 

que nos ajudaram a entender a ótica da mídia na época. Usamos, por exemplo, jornais como 

Correio da Manhã e Jornal do Brasil. 

Trabalharemos com a História Política. Podemos, segundo René Remond23, situar a 

crise do positivismo e a ascensão da Escola dos Annales como uma mudança de paradigmas 

da História. A História deixou de se basear em grandes feitos e heróis, para focar no homem 

comum. Isto deu margem para que outras realidades fossem estudadas e abriu-se o campo 

para a História dialogar com outras ciências, como a Antropologia, a Psicologia, a Sociologia, 

entre outras. 

Em nosso trabalho utilizamos esta vertente dos Annales. Ao utilizar personagens que 

não estão nas esferas de poder – no caso, o operariado – e focarmos em outras questões que 

não tem a ver somente com a História – caso, por exemplo, da Sociologia para detectar a 

forma de pensar da sociedade brasileira da Primeira República – estamos utilizando métodos 

e abordagens oriundas da Escola dos Annales, em especial em sua última fase. 

Ao longo desta dissertação, usaremos alguns autores que nos ajudarão com a parte 

metodológica e conceitual. O primeiro deles é Karl Marx, pois trabalho com o conceito de 

“luta de classes”. Nas palavras de Marx: 

A história de toda sociedade até nossos dias é a história da luta de classes. 

Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre e oficial, 

em suma, opressores e oprimidos sempre estiveram em constante oposição; 

empenhados numa luta sem trégua, ora velada, ora aberta, luta que a cada 

etapa conduziu a uma transformação revolucionária de toda a sociedade ou 

ao aniquilamento das duas classes em confronto24. 

                                                      
19 BARBOSA, Marialva. Op.cit. 
20 CAPELATO, Maria Helena R. A imprensa na história do Brasil. São Paulo: Contexto/EDUSP, 1988. 
21 MOUILLAUD, Maurice; PORTO, Sérgio D. (org.) O Jornal: da forma ao sentido. Brasília: UNB, 2002. 
22 MOUILLAUD, Maurice; PORTO, Sérgio D. (org.) O Jornal: da forma ao sentido. Brasília: UNB, 2002 
23 REMOND, René. Por uma História Política. Rio de Janeiro: FGV, 2003, 2 ed. 
24 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. Porto Alegre: L&PM, 2006. 
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 Para pesquisar o operariado utilizaremos também Edward Thompson25. Thompson 

foi muito importante para os estudos marxistas, pois estudou a classe operária não somente 

numa perspectiva econômica: o autor investigou a cultura destes trabalhadores. Em nossa 

dissertação, vamos localizar aspectos da vida operária, que fazem parte de sua cultura: as 

ideologias, os pensamentos políticos, entre outras questões. 

 Roger Chartier26 será utilizado para trabalhar com o jornal O Paiz. Chartier elaborou 

o conceito de “representação coletiva”. Este conceito demonstra que não há discursos 

neutros, mas pelo contrário, buscam legitimar escolhas e impor uma autoridade. Ao analisar 

o periódico O Paiz, vemos como estes discursos acabam por veicular uma ideologia que tem 

a ver, no caso, com as classes dominantes. 

Conceitos de classes sociais e ideologia também serão abordados. Para conceituar, 

por exemplo, classes sociais, usaremos autores como Rodolfo Stavenhagen27. Para este autor, 

classes sociais não existem sem estarem relacionadas com os meios de produção. Nesta obra 

trabalhamos principalmente com duas classes distintas: a dos donos dos meios de produção, 

representados pelos industriais, e a mão de obra destas indústrias, o operariado.  

Em relação ao conceito de ideologia, utilizaremos este conceito através da ótica de 

Lenin. Marx utilizava o conceito de ideologia de uma forma pejorativa, como um conjunto 

de ideias e visões de mundo falsas que correspondem a um instrumento de dominação pelas 

classes dominantes. Somente com Lenin, isto foi mudado: ideologia passou a representar as 

ideias e visões de mundo de diferentes classes sociais, não havendo apenas uma ideologia 

das classes dominantes, mas também ideologia de outras classes sociais. Procuraremos 

mostrar aqui um conflito de “ideologias”: uma ideologia das classes dominantes, 

representada pelas autoridades e pelos industriais e uma ideologia do operariado.28 

 Trabalharemos também sobre a perspectiva de George Rudé29. O autor ao pesquisar 

a “ideologia de protesto popular” procurou definir os motivos e o contexto em que os 

                                                      
25 THOMPSON, E.P. Formação da Classe Operária Inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
26 CHARTIER, Roger. A História Cultural entre práticas e representações. Col. Memória e sociedade. Porto 

Alegre: Universidade; UFRGS, 2002. 
27 STAVENHAGEN, Rodolfo, Estratificação social e estrutura de classe, In VELHO, Otávio; PALMEIRA, 

Moacir; BERTELLI, Antônio. Estrutura de classes e estratificação social. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.  
28 LOWY, Micheal. Ideologias e Ciência Social. São Paulo: Cortez, 2015, 20 ed. 
29 RUDÉ, George. Ideologia e Protesto Popular. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. 
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protestos afloraram: quem eram os participantes das revoltas, as motivações que os levaram 

a agir de determinada forma e o contexto socioeconômico e político. Isto é muito importante 

para estudar os fatores que estavam por trás tanto da greve geral de 1918, como da Insurreição 

Anarquista. 

Utilizaremos fontes primárias e secundárias. Além da bibliografia, usaremos jornais 

de novembro de 1918 como fontes. Estes periódicos estão disponibilizados na Biblioteca 

Nacional, na cidade do Rio de Janeiro. 

Os periódicos serão de suma importância para avaliar as ideologias não só dos 

próprios jornais, mas também da sociedade, assim como dos aspectos da insurreição e da 

greve geral de 1918.  
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CAPITULO 1 

Movimento Operário Brasileiro na Primeira República 

Este capítulo trata da história inicial do movimento operário no Brasil, e mais 

concretamente do período conhecido como Primeira Republica, que vai do fim do Império 

no país até a Revolução de 1930. O nosso enfoque é o surgimento do operariado no país até 

os anos 1920, quando surgiu o PCB (Partido Comunista Brasileiro). Além disto, discutiremos 

algumas peculiaridades dos operários nesta fase, como as suas correntes dentro dos 

sindicatos, suas condições de vida e de trabalho e suas formas de reivindicação. 

 

1.1 Alguns aspectos do movimento operário no Brasil 

 O movimento operário brasileiro se desenvolveu no final do século XIX. Surgiram 

neste período as primeiras associações operárias e o incremento de manifestações em torno 

das reivindicações do operariado.  

 Indubitavelmente, o incremento do movimento operário no país está ligado ao 

crescimento das cidades, a expansão da industrialização e ao desenvolvimento do trabalho 

assalariado, que já se desenhava nos últimos períodos da monarquia. Segundo Emília 

Viotti30, o desenvolvimento do núcleo urbano no Brasil é baseado em alguns fatores, tais 

como a evolução dos sistemas de comunicação no país, a construção de ferrovias, o telégrafo, 

o fim do trabalho escravo e o início do trabalho assalariado, a industrialização e o 

desenvolvimento do sistema de crédito. Vale frisar que, neste período, as indústrias davam 

os primeiros passos e que a urbanização “ainda era essencialmente fruto da expansão 

comercial resultante da integração do país no mercado internacional, e portanto sujeito às 

suas oscilações31”. Por causa desta dependência do mercado externo, Viotti ressalta o 

desenvolvimento industrial de zonas como o Rio de Janeiro e São Paulo, mais perto de áreas 

voltadas para a exportação de produtos como o café. Apesar de estar ligada a expansão do 

mercado externo da produção agrícola, a industrialização foi muito significativa no país: “Em 

                                                      
30 COSTA, Emilia Viotti. Da monarquia a república: momentos decisivos. São Paulo: Fundação Editora da 

UNESP, 1999, p.259. 
31 COSTA, Emilia Viotti. Da monarquia a república: momentos decisivos. São Paulo: Fundação Editora da 

UNESP, 1999, p.259 
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pouco mais de dez anos o número de indústrias passou de 175, em 1874, para mais de 

seiscentas”32. 

 Em relação ao trabalho assalariado, a extinção do tráfico de escravos em 183133 e as 

leis contra a escravidão que viriam nos anos seguintes, motivaram grupos de fazendeiros, 

notadamente os da região do Oeste Paulista, que utilizavam técnicas mais modernas de 

produção e estavam mais aptos a buscar inovações e a procurar a solução do trabalho 

imigrante. Muitos trabalhadores vieram de diferentes partes do mundo, principalmente do sul 

da Europa, para trabalhar nas fazendas paulistas. No início, foi estabelecido o sistema de 

parceria com estes estrangeiros, que era feito da seguinte forma: 

 

(...) Era atribuído a cada família um certo número de pés de café que deveria 

cultivar, colher e beneficiar. Nos primeiros anos os colonos podiam plantar 

mantimentos entre as filas de café, mas deveriam dividir com o fazendeiro 

os lucros obtidos na venda destes produtos. O colono receberia metade do 

lucro líquido apurado na venda do café colhido por ele34. 

 

O sistema de parceria fracassou e os latifundiários passaram a utilizar o trabalho por 

remuneração. Segundo Emilia Viotti, “abandonaram o sistema de parceria preferindo 

remunerar o colono a um preço fixo por alqueire colhido ou a um tanto por mês.”35 

Gustavo Franco é outro pesquisador que ressalta a importância do trabalho 

assalariado para o país. Para o autor, “o fato de maior relevância ocorrido na economia 

brasileira no último quartel do século XIX foi, sem lugar a dúvida, o aumento da importância 

relativa do setor assalariado”36. Este tipo de trabalho desenvolveu a economia, “pois o 

pagamento de salários multiplicaria muitas vezes, por exemplo, as necessidades de capital de 

                                                      
32 COSTA, Emilia Viotti. Da monarquia a república: momentos decisivos. São Paulo: Fundação Editora da 

UNESP, 1999, p.257. 
33 Esta lei, porém, não foi tão efetiva na prática, e ficou conhecida como “lei para inglês ver”. O tráfico de 

escravos só seria abolido com mais eficácia após a Lei Eusébio de Queirós, em 1850. 
34 COSTA, Emilia Viotti. Da monarquia a república: momentos decisivos. São Paulo: Fundação Editora da 

UNESP, 1999, p.303. 
35 COSTA, Emilia Viotti. Da monarquia a república: momentos decisivos. São Paulo: Fundação Editora da 

UNESP, 1999, p.306 
36 FRANCO, Gustavo H.B. A Primeira Década Republicana (cap.1). In: ABREU, Marcelo de Paiva (org.). A 

Ordem do Progresso: cem anos de política econômica republicana (1889-1989). UNICAMP/Campus, 1995, 

p.15. 
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giro na atividade agrícola, com isso elevando bastante o grau de monetização e a demanda 

por moeda na economia”37.  

O trabalho assalariado foi muito importante para o desenvolvimento do movimento 

operário, pois parte dos imigrantes que chegavam ao Brasil abandonavam as fazendas e se 

dirigiam às cidades em busca de trabalho, engrossando as fileiras do operariado. Outra 

parcela desses imigrantes veio direto para as cidades, engrossar as fileiras do proletariado 

urbano, conforme demonstra Lená Medeiros quando trata da chegada dos estrangeiros a 

capital federal38. Indubitavelmente, esta chegada dos imigrantes, com uma cultura mais 

contestadora e a consciência da exploração que o operariado no país sofria, foi relevante para 

o surgimento de associações reivindicatórias, como os sindicatos.  

 Segundo Vitor Fonseca39, entre o século XIX e início do XX foram fundadas 

diferentes associações, como as de caráter mutual e sindical. Havia as de cunho recreativo, 

religioso, de lazer, entre outras. Assim Fonseca define as associações mutuais: 

 

Chama a atenção o grande número de associações de auxílio mútuo, que 

buscavam por meios próprios, oferecer melhores condições de vida e uma 

mínima segurança social a seus membros: auxílios para funeral, do 

associado ou de seus familiares, pensões em casos de morte, de acidentes 

ou doença, assistência médica e fornecimento de remédios, auxílios para 

tratamento fora do Rio de Janeiro em caso de doença etc. – é o nascimento 

de um sistema de segurança social ao trabalhador que só vai ser assumido 

pelo Estado muito tempo depois, com Vargas. Além disso, é interessante 

observar que em alguns casos, as associações estão muito à frente de seu 

tempo, por exemplo, reconhecendo uniões estáveis para concessão de 

pensão, e permitindo o voto aos analfabetos40. 

 

 Mônica Martins discorre sobre a origem das associações mutualistas. Antes dessas 

associações, havia duas corporações: as irmandades religiosas e as corporações de ofício. 

Vale frisar que as duas, como as associações mutualistas, tinham características de auxílio e 

                                                      
37 FRANCO, Gustavo H.B. A Primeira Década Republicana (cap.1). In: ABREU, Marcelo de Paiva (org.). A 

Ordem do Progresso: cem anos de política econômica republicana (1889-1989). UNICAMP/Campus, 1995. 

(p.15-16) 
38 MENEZES, Lená Medeiros de. Os indesejáveis: desclassificados da modernidade. Protesto, crime e 

expulsão na Capital Federal (1890-1930). Rio de Janeiro: EDUERJ, 1996. 
39 FONSECA, Vitor M. da Fonseca. Vitor da Fonseca e as associações no Rio antigo. Entrevista concedida ao 

Jornal O Globo. Rio de Janeiro: 2009. Disponível no site: http://blogs.oglobo.globo.com/prosa/post/vitor-da-

fonseca-as-associacoes-no-rio-antigo-107336.html 
40 FONSECA, Vitor M. da Fonseca. Op.cit. 
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proteção entre seus membros. Nas corporações de ofício, por exemplo, havia caixas de 

auxílio mútuo e concessões de empréstimos, práticas que perduraram nas sociedades 

mutualistas. As corporações de ofício duraram até 1824, quando foram proibidas pela 

Constituição41.  

O mutualismo, para Claudia Viscardi42, surge num contexto específico no Brasil. O 

final da escravidão, o fim da monarquia, o desenvolvimento do capitalismo e a pouca 

preocupação do governo com leis que beneficiassem os trabalhadores favoreceu o 

crescimento das sociedades mutualistas. Muito importante frisar que estes trabalhadores 

recebiam ajudas diversas, tais como auxílio funeral, atividades voltadas ao lazer e 

investimentos na educação do operário e seus dependentes. 

Nas palavras de Edgar Carone, a associação de auxílio mútuo “não representa 

oposição ao regime capitalista, e sim, uma atitude passiva ao regime” 43. Estas associações 

somente objetivavam a ajuda financeira aos seus associados: auxílio funeral, pensões, seguro 

doença e outras formas. Segundo Carone, não havia nenhum cunho reivindicatório, eram 

apenas voltadas para o aspecto assistencialista entre seus membros.  

 Não concordamos com esta afirmação de Edgar Carone sobre a passividade das 

associações mutualistas. Quando abordamos estas sociedades, devemos ressaltar a extrema 

importância que elas tiveram para a história das lutas operárias. Se não houve nenhum caráter 

reivindicatório em tais associações, vale sublinhar que, pela primeira vez, os trabalhadores 

se reuniram com o intuito de dirimir as mazelas que o operariado brasileiro enfrentava. 

 Claudia Viscardi44 apresenta uma visão diferente de Carone. Para a autora, o 

mutualismo foi uma forma de resistência, pois criou estratégias para os trabalhadores se 

auxiliarem frente aos inúmeros problemas sociais do Brasil. Estas associações, assim como 

os sindicatos, objetivavam a melhoria das condições de vida dos operários, e o que os 

                                                      
41 MARTINS, Mônica. A prática de auxílio mútuo nas corporações de ofícios no Rio de Janeiro na primeira 

metade do século XIX. In BATALHA, Claudio; MAC CORD, Marcelo (org.). Organizar e proteger: 

Trabalhadores, associações e mutualismo no Brasil (séculos XIX e XX). Campinas: UNICAMP, 2014. 
42 VISCARDI, Claudia. O ethos mutualista: valores, costumes e festividades. In BATALHA, Claudio; MAC 

CORD, Marcelo (org.). Organizar e proteger: Trabalhadores, associações e mutualismo no Brasil (séculos 

XIX e XX). Campinas: UNICAMP, 2014. 
43 CARONE, Edgar. Classes sociais e movimento operário. São Paulo: Ática, 1989. p.33 
44 VISCARDI, Claudia. O ethos mutualista: valores, costumes e festividades. In BATALHA, Claudio; MAC 

CORD, Marcelo (org.). Organizar e proteger: Trabalhadores, associações e mutualismo no Brasil (séculos 

XIX e XX). Campinas: UNICAMP, 2014. 
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diferenciavam eram as estratégias que utilizavam. O mutualismo buscava a sociedade civil e 

não se preocupava com a ajuda do estado. Assim, demandas sociais dos trabalhadores, como 

aposentadoria e auxilio funeral, eram feitas pelas próprias associações. 

 Foot Hardman e Victor Leonardi45 frisam a relevância destas associações mutualistas 

para a história do movimento operário. Para os autores, o mutualismo foi a primeira tentativa 

de organização operária e, ajudou estes trabalhadores a criar uma consciência de classe.  

 Sem dúvida, estas associações foram importantes para fomentar uma união entre o 

operariado. Ao elaborar maneiras de resolver conjuntamente suas demandas sociais, através 

do auxílio mútuo, estes trabalhadores acabaram por criar laços de solidariedade, e tais 

vínculos foram preponderantes para uma percepção de classe.  

 Claudio Batalha46 esclarece que muitas destas associações mutualistas, com o passar 

do tempo, tiveram que desenvolver atividades sindicais ou enfrentar concorrência com 

sindicatos. Batalha afirma que os sindicatos eram voltados para ações econômicas, 

enfrentando questões como jornada e condições de trabalho, salários, formas de pagamento, 

entre outras demandas. Constantemente estas organizações recebiam a denominação “de 

resistência” para diferenciá-los das associações mutualistas, consideradas beneficentes”. 

 Além do mutualismo, os sindicatos também foram extremamente relevantes para o 

despertar de uma consciência de classe. Aziz Simão discorre sobre o início dos sindicatos no 

país: 

 

A partir dos anos 70 (1870), começaram a surgir associações de um novo 

tipo – Ligas Operárias – que se propunham como objetivo organizar a 

resistência contra o patronato. Por isso, são também conhecidas como 

Associações de Resistência. Não se tratava mais de ajudar-se mutuamente 

para sobreviver. O objetivo era reivindicar e umas das novas formas de 

atuação passou a ser a greve47. 

 

 Dentro dos sindicatos, havia duas importantes formas de pensamento: o sindicalismo 

revolucionário e o sindicalismo reformista. 

                                                      
45 LEONARDI, Victor; HARDMAN, Foot. História da indústria e do trabalho no Brasil. São Paulo: Ática, 

1982. 
46 BATALHA, Claudio. O movimento operário na Primeira República. Jorge Zahar, 2000. 
47 SIMÃO, Aziz. Sindicato e Estado. São Paulo: Dominus, 1964, p.164. 
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Na historiografia, que trata sobre o sindicalismo revolucionário, aparecem algumas 

divergências. Edilene Toledo, por exemplo, trabalha com a tese de que o sindicalismo 

revolucionário era uma corrente de pensamento que unia tanto ideias anarquistas (a ação 

direta) quanto ideais socialistas (caso da luta de classes). Segundo Toledo, o sindicalismo 

revolucionário era: 

 

um fenômeno internacional, uma prática sindical que se constitui como 

corrente política autônoma; é um movimento em defesa do sindicato como 

o único órgão capaz e suficiente para garantir as conquistas presentes e 

futuras dos trabalhadores; defende a luta de classes, a ação direta dos 

trabalhadores, a autonomia operária associada à autonomia sindical e a 

neutralidade política do sindicato, ou seja, a não-associação deste último a 

qualquer corrente política, o que se traduz em garantia de sua autonomia e 

da superação das divisões entre os trabalhadores48. 

 

 Estes sindicalistas, portanto, acreditavam que, a curto prazo, deveriam pleitear 

demandas dos operários e que, futuramente, liderariam uma revolução para uma sociedade 

igualitária. Acreditavam também que os sindicatos não deveriam se intrometer em disputas 

políticas e deveriam permanecer neutros. Um outro ponto importante a ser ressaltado é a 

questão da ação direta como estratégia reivindicatória. 

 Alguns estudiosos como Felipe Correa contestam a tese de Edilene Toledo sobre a 

separação entre anarquismo e sindicalismo revolucionário. Para o autor, o sindicalismo 

revolucionário nada mais era do que uma das vertentes do anarquismo. Correa afirma que a 

luta de classes fazia parte da doutrina anarquista e que a tese de uma neutralidade política 

não quer dizer que os sindicatos não tivessem orientação anarquista. Para endossar sua 

hipótese, atesta que uma parte dos ácratas acreditavam nos sindicatos como local de difusão 

de suas ideias, e que havia várias correntes de pensamento dentro da ideologia anarquista. 

Para o autor, o sindicalismo revolucionário nasceu com Bakunin e a Associação Internacional 

dos Trabalhadores, tendo como um dos grandes expoentes a Confédération Générale du 

Travail (CGT) francesa. 49 

                                                      
48 TOLEDO, Edilene. Anarquismo e sindicalismo revolucionário. Perseu Abramo, 2014, p.13. 
49 CORREA, Felipe. Anarquismo e sindicalismo revolucionário. Uma resenha crítica do livro de Edilene 

Toledo, a partir das visões de Michael Schmidt, Lucien van der walt e Alexandre Samis. 2010. Artigo disponível 

no site: http://www.anarkismo.net/article/16164 
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 Ao analisar mais detalhadamente a questão, optamos por seguir a tese proposta por 

Felipe Correa. De fato, o sindicalismo revolucionário aparenta ser uma corrente de 

pensamento anarquista. Diferente de outras vertentes anarquistas, o sindicalismo 

revolucionário pregava a neutralidade política e a resolução da demanda do operariado a 

curto prazo – a revolução para uma sociedade anarquista seria feita aos poucos, com a 

preocupação em conscientizar o operariado das mazelas capitalistas. Até um ferrenho 

anarquista como Bakunin se deixou levar por ideias mais pragmáticas, contidas no 

sindicalismo revolucionário. Segundo Bakunin: 

 

Associemo-nos em empresas comuns para fazer nossa existência um pouco 

mais suportável e menos difícil; formemos em toda parte, e tanto quanto 

nos seja possível, essas sociedades de consumo, de crédito mutual e de 

produção, que, conquanto incapazes de emancipar-nos de uma maneira 

suficiente e séria nas condições econômicas atuais, habituam os operários 

à prática dos negócios e preparam germes preciosos para a organização do 

futuro50. 

 

Esta postura pragmática, segundo Nébias51, gerava choques com outras correntes 

anarquistas. Havia anarquistas que pensavam ser mais importante mobilizar o operariado 

para a luta social contra os exploradores, pois resolver os problemas econômicos não traria 

consciência da relação entre explorados e exploradores. Outros anarquistas não acreditavam 

nos sindicatos como locais de irradiação da futura revolução, simplesmente por vê-los como 

lugares onde eram exercidas relações de autoridade, e por isso não condiziam com os ideais 

anarquistas.  

 Vale frisar que nestes sindicatos não conviviam apenas anarquistas. Por ter ideias bem 

variadas e propiciar um ambiente extremamente democrático, outras pessoas com formas de 

pensamento socialista também estavam filiadas. Havia, inclusive, socialistas reformistas52. 

Há ainda um ponto que deve ser discutido quando tratamos do sindicalismo 

revolucionário: a confusão com o anarco-sindicalismo. Bóris Fausto aponta o anarco-

                                                      
50 BAKUNIN, Mikhail. A Dupla Greve de Genebra. Apud CORREA, Felipe. Anarquismo e sindicalismo 

revolucionário. Uma resenha crítica do livro de Edilene Toledo, a partir das visões de Michael Schmidt, Lucien 

van der walt e Alexandre Samis. 2010. Artigo disponível no site: http://www.anarkismo.net/article/16164 

51 NÉBIAS, Wellington B. A greve geral e a insurreição anarquista de 1918 no Rio de Janeiro: um resgate da 

atuação das associações de trabalhadores. 2009. 220f. Dissertação (Mestrado em História Social) – UFRJ, Rio 

de Janeiro. 
52 NÉBIAS, Wellington B. Op. cit. 
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sindicalismo como a principal doutrina anarquista dentro dos sindicatos. Para o autor, o 

anarco-sindicalismo planejava uma futura sociedade através dos sindicatos e tinha como base 

a neutralidade política. 

Rafael Viana e Felipe Correa53 tem contestado tal afirmação. Para os dois acadêmicos, 

o anarco-sindicalismo não era a principal doutrina anarquista dentro do movimento operário, 

mas o sindicalismo revolucionário. Viana e Correa defendem que Bóris Fausto confundiu o 

sindicalismo revolucionário com o anarco-sindicalismo. O que diferia as duas correntes era 

a questão da estratégia:  

Para nós, o que distingue essas duas estratégias é o fato de o segundo 

possuir um vínculo programático explícito com o anarquismo, ou seja, uma 

ideologia oficial, como ocorreu com a Federación Obrera Regional 

Argentina (FORA), a partir de 1905 e com a Confederación Nacional del 

Trabajo (CNT) espanhola, a partir de 1919, ambas as quais são, a nosso ver, 

anarco-sindicalistas. Outros exemplos, como por exemplo a Confédération 

Générale du Travail (CGT) francesa, ou mesmo a Confederação Operária 

Brasileira (COB) brasileira, por não possuirem esse vínculo político-

doutrinário com o anarquismo, defendendo a “neutralidade política” dos 

sindicatos, são sindicalistas revolucionárias. Embora consideremos tanto o 

anarco-sindicalismo como o sindicalismo revolucionário estratégias 

anarquistas, elas devem ser diferenciadas, visando uma melhor 

compreensão dos debates54.  

 

A segunda corrente sindical principal dentro do movimento operário era a chamada 

sindicalista reformista. Estes sindicalistas acreditavam que os operários obteriam sucesso em 

suas reivindicações através de reformas. Não tinham uma proposta de ruptura do sistema: as 

reformas trabalhistas que o operariado tanto necessitava ocorreriam gradativamente, 

buscando os meios legais. Diferentemente dos sindicalistas revolucionários, a greve só era 

utilizada como último recurso, quando se esgotava as possibilidades de negociação com as 

autoridades. 

 Em uma sociedade tão elitista quanto a da Primeira República, era muito difícil buscar 

a estratégia do reformismo. Os caminhos para uma negociação direta com as autoridades 

eram escassos. Como demonstrou Nébias, boa parte dos deputados se sensibilizaram com as 

                                                      
53 CORREA, Felipe; SILVA, Rafael Viana da. Anarquismo, Teoria e História. 2013. Artigo disponível no 

site: https://ithanarquista.files.wordpress.com/2013/09/felipe-corrc3aaa-e-rafael-viana-da-silva-anarquismo-

teoria-e-histc3b3ria3.pdf 
54 CORREA, Felipe; SILVA, Rafael Viana da. Anarquismo, Teoria e História. 2013. Artigo disponível no 

site: https://ithanarquista.files.wordpress.com/2013/09/felipe-corrc3aaa-e-rafael-viana-da-silva-anarquismo-

teoria-e-histc3b3ria3.pdf, p. 31. 
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reivindicações operárias, mas as promessas ficavam só no plano das ideias ou não eram 

satisfatoriamente concretizadas pelas autoridades. Nenhuma reivindicação operária de relevo 

foi transformada em lei neste período55. 

 Esta dificuldade das camadas populares em exercer a cidadania foi crucial para o 

fracasso do sindicalismo reformista. As iniciativas dos reformistas de angariar outros setores 

da sociedade para as causas operárias fracassaram.  

 Na virada do século, as reivindicações dos trabalhadores por melhores condições e 

contra os desmandos dos patrões vão aumentando, dando origem às primeiras greves gerais. 

Alexandre Samis56 afirma que a cidade do Rio de Janeiro comporta os primeiros registros de 

greves dos trabalhadores no Brasil, e cita a greve dos tipógrafos no ano de 1854. Segundo o 

autor, esta greve foi uma das primeiras registradas no país. 

Antônio Luigi Negro e Flávio Gomes57vão mais além e atestam que as greves de 

trabalhadores surgiram já na época do império brasileiro, envolvendo homens livres e 

escravos. Os autores enumeram uma série de paralisações antes de 1858, como a greve feita 

no final da década de 1820 na Fábrica de Pólvora Ipanema, ou a de 1854 na Fábrica de velas 

e sabão na Gamboa. Para os autores, há uma visão errônea que associa greves com a chegada 

dos imigrantes ao Brasil. Estas paralisações já eram feitas por brasileiros, antes da chegada 

em larga escala destes estrangeiros. 

 Os primeiros operários no Brasil, conforme esclarece Hardman e Leonardi eram 

formados por homens livres e ex-escravos, reforçado pelo contingente de imigrantes 

europeus que chegavam ao país em busca de melhores oportunidades de vida. Fica evidente 

a variedade étnico-cultural do operariado, que foi preponderante para uma variedade de ideias 

e pensamentos políticos. 58 

 Muitos destes trabalhadores estrangeiros, conforme atesta Claudio Batalha vinham de 

regiões mais pobres da Europa e possuíam baixo nível de instrução. A grande maioria era 

                                                      
55 NÉBIAS, Wellington B. A greve geral e a insurreição anarquista de 1918 no Rio de Janeiro: um resgate 

da atuação das associações de trabalhadores. Monografia/Mestrado. Rio de Janeiro: UFRJ, 2009, p.189. 
56 SAMIS, Alexandre. Pavilhão negro sobre pátria oliva: sindicalismo e anarquismo no Brasil. In COLOMBO, 
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jovem e vinha com a perspectiva de enriquecer no país. A chegada destes imigrantes ao Brasil 

se deu de forma desigual: enquanto foram amplamente majoritários em São Paulo e em certas 

cidades industriais no sul do país, nas regiões norte e nordeste tiveram um impacto menos 

significativo. 59 

A força de trabalho estrangeira no Rio de Janeiro era significativa, apesar de 

numericamente bem inferior a de São Paulo. Lená Medeiros de Menezes60, em seu trabalho 

intitulado Os indesejáveis: desclassificados da modernidade. Protesto, crime e expulsão na 

Capital Federal (1890-1930), atesta que a maioria de imigrantes da capital federal também 

vinha de áreas da Europa consideradas mais atrasadas. Segundo a autora, havia a 

predominância dos jovens portugueses nascidos na região norte de Portugal, região agrária e 

alicerçada no trabalho rural. 

 Quando analisamos a formação da classe operária brasileira, devemos levar em conta 

também a mobilidade do imigrante europeu. Paulo Sérgio Pinheiro61 nos explica que parte 

dos estrangeiros começaram a trabalhar na zona rural brasileira, e de lá saíram para as 

cidades. Em São Paulo, por exemplo, muitos italianos trabalhadores das lavouras no campo 

acabaram por migrar para os centros urbanos em busca de melhores oportunidades. Nem 

todos, porém, saíram do campo: conforme mostra Lená Medeiros nos seus estudos sobre o 

Rio de Janeiro, uma parcela desses estrangeiros migravam direto para as cidades, em busca 

de trabalho nas zonas urbanas62. 

 As greves passaram a ser mais intensas nas primeiras décadas do século XX. As 

autoridades não abriam canais eficientes de diálogos com o operariado. Ao invés de buscar 

resolver as demandas dos trabalhadores, reprimiam violentamente qualquer manifestação 

mais organizada de descontentamento. 

 Nos anos de 1906 e 1913, aconteceram dois Congressos Operários no Brasil. Estes 

congressos consagraram a ação direta como forma de luta do operariado, desprezando a luta 

                                                      
59 BATALHA, Claudio. Op.cit. 
60 MENEZES, Lená Medeiros de. Op. cit. 
61 PINHEIRO, Sérgio; HALL, Michel. A Classe Operaria no Brasil. Vol.1, documentos – 1889-1930. São 

Paulo: Alfa-Omega. 1979. 
62 MENEZES, Lená Medeiros de. Op. cit. 
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através da participação política. Autores como Boris Fausto63 e Carlos Augusto Addor64, 

afirmam que o domínio de ideias anarquistas nos dois congressos é comprovado pela 

aprovação de medidas pautadas pela ação direta e pela rejeição da via política. Para estes 

autores, foi uma vitória anarquista e a comprovação de que esta doutrina dominava boa parte 

dos sindicatos. 

De fato, o congresso foi dominado por anarquistas adeptos do sindicalismo 

revolucionário. As resoluções dos dois congressos não deixam dúvidas sobre este fato. 

Vejamos algumas resoluções aprovadas, como forma de comprovar o caráter sindicalista 

revolucionário. 

Primeiramente vamos abordar alguns temas do Congresso de 1906. Nele foram 

aprovados no tema 2, do item “Sobre a Organização”, a neutralidade política e a organização 

em sindicatos de resistência. Já no item intitulado “ação operária”, o tema 1 tratou da ação 

direta como estratégia para as reivindicações operárias.65 

No Congresso de 1913, há a permanência das ideias sindicalistas revolucionárias. 

Oscar Farinha Neto, por exemplo, é bem explicito em relação ao domínio desta corrente de 

pensamento sindical no Congresso: 

 

O encontro reafirmou as resoluções do Congresso de 1906, com seu teor 

geral sindicalista-revolucionário. Porém, a linguagem era mais incisiva e as 

definições mais amplas. Desta vez, sem a presença dos socialistas e 

trabalhistas, o debate pôde situar-se sem restrições no interior do campo 

libertário.66. 

 

Conforme atesta John Dulles, “... o Congresso decidiu que as associações 

beneficentes que não concordassem com os métodos de “ação direta” não deveriam ser 

admitidas no sistema federativo da COB67”. 

                                                      
63 FAUSTO, Boris. Trabalho urbano e conflito social (1890-1920). São Paulo: DIFEL, 1976. 
64 ADDOR, Carlos Augusto. A Insurreição Anarquista no Rio de Janeiro. 2ªed., São Paulo: Achiamé, 2002. 
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da imprensa operária anarquista. 2013. Dissertação (Mestrado em História do Brasil) – Universo, Niteroi. 
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Achiamé, 2007, 2 ed. p.60. 
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As resoluções aprovadas pelos dois Congressos demonstraram o predomínio do 

sindicalismo revolucionário. 

 Em 1912, aconteceu um congresso dominado por sindicalistas reformistas e 

organizado por Mário Hermes da Fonseca, filho do presidente da República. Estes 

congressistas foram chamados pelos sindicalistas revolucionários pejorativamente de 

“pelegos”. Neste congresso, diferentemente dos congressos de 1906 e 1913, foi aprovada a 

criação de um partido operário, além da constituição da CBT, que seria responsável por 

pleitear melhorias para a classe operária, como a diminuição da jornada de trabalho para 

mulheres e menores de 14 anos, a estipulação de indenizações por acidentes de trabalho, a 

pensão para idosos, entre outras reivindicações dos trabalhadores. 

 Os estudiosos costumam tratar de forma muito negativa o Congresso Operário de 

1912. Sheldon Maram68, por exemplo, destaca o pouco resultado que o Congresso obteve e 

a baixa adesão dos sindicatos, por se tratar de uma mera manobra política. Maram ressalta, 

por exemplo, que a CBT não durou muito e que apenas alguns sindicatos irrelevantes do 

Distrito Federal e da Federação Operária do Rio Grande do Sul, que se retirou quando 

percebeu a politicagem do congresso, compareceram. Já Foot Hardman e Victor Leonardi69 

destacam que o Congresso não foi organizado por trabalhadores – mas sim pelo tenente 

Mário Hermes, filho do presidente Hermes da Fonseca, e que, por isso, não foi importante 

para a consciência de classe dos trabalhadores.  

 Um dado interessante a frisar quando expomos as greves do operariado na Primeira 

República é a sua relação com a conjuntura econômica. Conforme demonstrado por Lená 

Medeiros de Menezes, o país, por ter uma economia periférica e ainda agrária, era totalmente 

dependente da conjuntura externa. Neste período, o Brasil oscilava muito entre recessão e 

fases de maior expansão econômica. 70 

 Lená Medeiros nos esclarece também que, por causa desta conjuntura instável, o país 

passou por aumentos significativos no custo de vida, que os salários destes trabalhadores não 

acompanhavam. A mobilização destes operários foi influenciada por esta conjuntura. 71 
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 Esta historiadora cita três grandes fases de recessão econômica no país: o primeiro 

momento marcado pela Primeira Guerra Mundial, nos anos 1913-1914; o ano de 1921 

marcado por dificuldades do pós-guerra; e o terceiro momento, o ano de 1929, marcado pela 

Grande Depressão Mundial. Sem dúvida que há uma relação, haja visto a maior atividade do 

operariado no período referente a 1913.72 

 Sheldon Maram elenca fases de maior e menor atividade do operariado e as relaciona 

não só com a conjuntura econômica, mas também com outros fatores. No início do século 

XX até 1908, houve uma maior atividade do operariado; de fins de 1908 até 1912 houve um 

declínio da ação operária, motivada pela lei de deportação de 1907, a repressão policial e o 

desemprego urbano de 1908; em 1912, um renascimento do movimento operário motivado 

pela conjuntura econômica recessiva e alto custo de vida. Os anos de 1914, 1915 e 1916 

ocorre um declínio da ação operária motivada pela conjuntura da Primeira Guerra e uma nova 

intensidade da atividade operária entre 1917-1920, motivada pela Revolução Russa e as 

condições econômicas do período da Primeira Guerra Mundial. 73 

Para Caio Prado Júnior, os anos da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) foram 

extremamente positivos para as indústrias brasileiras. Como os países que tradicionalmente 

exportavam produtos manufaturados estavam em combate na Primeira Guerra, o Brasil teve 

o estímulo que precisava para desenvolver sua indústria. Caio Prado Júnior cita números que 

comprovam tal afirmação74: 

 

No primeiro grande censo posterior à guerra, realizado em 1920, os 

estabelecimentos industriais arrolados somarão 13.336, com 1.815.156 

contos de capital e 275.512 operários. Destes estabelecimentos, 5.936 

tinham sido fundados no quinquênio 1915-19, o que revela claramente a 

influência da guerra75. 

 

 Nébias também atesta este boom da indústria brasileira com dados sobre a indústria 

têxtil. Para o autor, a indústria têxtil foi a que mais se desenvolveu nesta conjuntura da 

                                                      
72 MENEZES, Lená Medeiros de. Os indesejáveis: desclassificados da modernidade. Protesto, crime e 

expulsão na Capital Federal (1890-1930). Rio de Janeiro: EDUERJ, 1996, p. 46-47. 
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Primeira Guerra. Parte dos lucros de nosso maior produto de exportação, o café, foram 

investidos neste setor. Segundo Nébias76: 

 

Em 1885, a produção da indústria nacional de tecidos de algodão era 

estimada em 20.595.375 metros. Em 1917, essa estimativa subiu para 

548.120.000 metros. No final da Primeira Guerra Mundial a indústria têxtil 

nacional produzia aproximadamente 80% dos tecidos de algodão 

consumidos no país77. 

 

Apesar do crescimento industrial, este período de guerra foi de grande dificuldade 

para os trabalhadores no Brasil. O país passou por uma recessão econômica e por uma enorme 

elevação do custo de vida. A alta dos preços relaciona-se, segundo Carlos Augusto Addor, 

ao aumento de exportação de gêneros alimentícios aos países do bloco aliado na Primeira 

Guerra78. Em relação à carestia, Lima Barreto afirmou para o jornal O Debate, em setembro 

de 1917: 

 

As várias partes do nosso complicadíssimo governo se tem movido para 

estudar e debelar as causas da crescente carestia dos gêneros de primeira 

necessidade à nossa vida. As greves que têm estalado em vários pontos do 

país muito têm concorrido para esses passos do Estado. Entretanto, a vida 

continua a encarecer e as providências não aparecem (...) O açúcar por 

exemplo que descera de preço nesses últimos anos, é um caso típico de 

ladroeira capitalista, da mais nojenta. Os usineiros e seus comparsas, 

comissários, etc. (...) no intuito de esfolarem a população nacional ou 

residente no Brasil, descobriram que o melhor meio de o fazerem era vender 

grandes partidas para o estrangeiro, pela metade do preço por que as 

vendem aqui (...) 79. 

  

Segundo Paulo Sérgio Pinheiro, nesta fase, a maioria das indústrias se concentrava na 

área de bens de consumo, como a área têxtil e de alimentos. Para o autor, apesar do 

crescimento industrial, o país praticamente não tinha uma indústria de base, sendo que “a 

metalurgia era muito limitada, e a mecânica reduzida à montagem, à fabricação de material 
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agrícola ou de uma pequena variedade de aparelhos”80. Sérgio Silva comenta que este 

pouquíssimo desenvolvimento da indústria de base tem a ver com o próprio mercado 

internacional e a posição periférica brasileira. Para Sérgio Silva, portanto: 

 

Praticamente toda a demanda de bens de produção, em particular dos 

chamados bens de capital é desviada para os países avançados, notadamente 

a Grã-Bretanha, de modo que em 1929 a importação de equipamentos, 

sendo que o petróleo já responde por 7,7% dessas importações. Alguns 

estabelecimentos importantes que produziam bens destinados ao consumo 

industrial desaparecem com o progresso da indústria no Brasil, afirmando 

assim que esse progresso é ao mesmo tempo afirmação, sob determinadas 

formas, da divisão internacional do trabalho. Enquanto as importações de 

aço crescem rapidamente, os altos fornos de Caeté e Ipanema (Minas 

Gerais) desaparecem. Na mesma época (última década do Século XIX), a 

tentativa da Companhia Nacional de Forjas e Estaleiro Navais para 

modernizar sua velha usina de São Miguel de Piracicaba (São Paulo) 

fracassa81.  

 

Quando tratamos do final dos anos 10 do século XX, devemos ter em mente também 

a importância da Revolução Russa para o movimento operário no Brasil. A Revolução de 

1917 na Rússia incutiu a ideia de que era possível romper com o capitalismo e criar condições 

para o estabelecimento de uma nova sociedade, pautada pelos ideais libertários. 

Indubitavelmente, movimentos como a insurreição anarquista de 1918 foram inspirados no 

sucesso da Revolução Russa82. 

 Esta conjuntura desfavorável para o operariado, juntamente com a repercussão da 

Revolução Russa, criou condições para que no período de 1917 a 1918 ocorresse um aumento 

da mobilização dos trabalhadores. Greves importantes aconteceram, como a Greve da 

Cantareira de 1917 em Niterói, a Greve Geral de 1917 em São Paulo, e a Greve Geral de 

1918 no Rio de Janeiro – greve esta que é objeto central de nosso estudo. 

 Apesar da repressão, as greves perduraram nos anos 1920, mas desta vez com um 

novo componente: os anarquistas perderam espaço no movimento operário para os 
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comunistas, que fundaram o PCB. A fundação do PCB, em 1922, está diretamente ligada ao 

sucesso da Revolução Russa e ao aumento da repressão aos sindicalistas revolucionários.83 

Mesmo com as inúmeras dificuldades econômicas e as precárias condições de vida e 

de trabalho que os operários enfrentaram, assinalamos que as primeiras décadas da Primeira 

República foram extremamente profícuas para a organização dos trabalhadores. Foi um 

período de formação dos sindicatos e lutas por melhores condições. Estas demandas do 

operariado criaram condições para que as leis trabalhistas fossem debatidas no congresso e 

que mais tarde, nos anos 1920, surgissem as primeiras leis trabalhistas84. 

Quando tratamos desta fase, devemos ter em mente que a indústria ainda tinha um 

peso pequeno na economia e isto dificultava as reivindicações de um escasso contingente de 

operários. Conforme comprovam autores como Paulo Sérgio Pinheiro e Foot Hardman e 

Victor Leonardi, o país ainda era essencialmente agrário e dependente das exportações do 

café. Estes autores demonstram que a maioria das indústrias eram concentradas em São 

Paulo, Rio de Janeiro e cidades mais ao sul do país. 85 

   Mesmo com a maioria da população atuando no campo, o número de indústrias e 

trabalhadores no meio urbano aumentava cada vez mais, ensejado pelo próprio crescimento 

das cidades. Isto obviamente teve um peso no desenvolvimento dos sindicatos e associações 

operárias e criou uma certa união entre o operariado. Foot Hardman e Victor Leonardi, por 

exemplo, atestam que havia no Brasil, em 1907, o total de 3.187 estabelecimentos industriais 

e que em 1920 este número aumentou para 13.336 Já o operariado em 1907 era composto de 

149.140 pessoas, e em 1920 de 275.512. Apesar de um dos fatores do enfraquecimento do 

movimento operário estar ligado ao pouco peso da indústria na economia, devemos pontuar, 

portanto, que as reivindicações destes trabalhadores aumentavam por conta do crescimento 

das cidades e estabelecimentos fabris.86 

Outra dificuldade que o movimento enfrentou foram os conflitos étnicos e raciais. 

Houve enfrentamentos entre pessoas de diferentes etnias, ou até mesmo entre pessoas de 

diferentes regiões da Europa dentro dos sindicatos. Há alguns exemplos de confrontos por 
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diferenças étnicas. Sheldon Maram discorre sobre uma briga que envolveu portugueses e 

negros brasileiros por causa da uma eleição para presidente na Sociedade de Resistência dos 

Trabalhadores em Trapiche e Café, na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o autor, os 

trabalhadores negros não aceitaram a eleição de dirigentes portugueses para a referida 

associação, ocasionando, assim, o confronto entre os dois grupos. 87 

Elciene Azevedo revela um outro exemplo de conflito étnico, em seu trabalho 

intitulado A metrópole às avessas: cocheiros e carroceiros no processo de invenção da 

“Raça paulista”. Na referida obra, Azevedo mostra os conflitos que ocorreram com a política 

de exclusão dos negros brasileiros da função de cocheiros e sua substituição por trabalhadores 

italianos na cidade de São Paulo. A perspectiva de lucro como autônomo e o crescimento da 

cidade de São Paulo atraíram muitos estrangeiros para o ramo dos transportes a partir de 

1870, fato que motivou uma série de atritos com os negros brasileiros, que até então 

dominavam o ramo de cocheiro.88 

Além destas rivalidades étnicas, havia a barreira da língua. Para Carone, por exemplo: 

 

Não é preciso dizer que a dificuldade de comunicação verbal separa os 

indivíduos, o mesmo podendo se dar com pessoas do mesmo país, quando 

utilizam dialetos. A língua torna-se, assim, fator de distanciamento entre 

indivíduos de países diferentes, e de aproximação entre compatriotas. Por 

esta e outras razoes, o comum é o alienígena morar em bairros próprios, 

onde volta-se para a sua cultura e seus costumes, o que os separa ainda mais 

dos nacionais. Por razão de tradição e vivencia, o imigrante acaba não se 

identificando com o Brasil, e sim com a Europa, Em geral, fala mal o 

português, seus jornais tratam mais dos assuntos peninsulares, o sonho de 

muitos é voltar para o seu país89. 

 

 Sobre esta questão relativa as disputas étnicas concordamos com Foot Hardman e 

Victor Leonardi quando afirmam que devemos ter cuidado para não dimensionar estes 

confrontos. Eles existiram, mas houve mais união do que conflitos entre estes trabalhadores 

de diferentes nacionalidades. Os sindicatos foram, com algumas exceções, um local onde 

diferentes etnias conviveram e combateram as injustiças sociais a que estavam submetidos. 
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As greves da Primeira República, por exemplo, foram espaços de luta de brasileiros e 

estrangeiros.90  

 Um outro fator que criou dificuldades para o operariado foi a sua escassa participação 

no cenário político institucional da época. Em sua obra Os Bestializados91, José Murilo de 

Carvalho demonstra que na Primeira República não havia uma maior atuação popular no 

processo eleitoral e na representatividade política. O fato do voto ser proibido para 

analfabetos, por exemplo, limitou muito o número de eleitores, pois a grande maioria da 

população era analfabeta. Além disso, o Brasil desta época foi governado por verdadeiras 

oligarquias que se perpetuavam no poder através de fraudes eleitorais, trocas de favores e, 

até mesmo, utilizando-se de coações e ameaças contra os eleitores. Os partidos socialistas 

elegeram alguns deputados, mas houve poucos representantes das camadas populares no 

governo. Em virtude do predomínio de fazendeiros de São Paulo e Minas Gerais no governo 

federal, esta fase recebeu o apelido de “Republica do Café com Leite”. Com todos esses 

problemas relativos ao processo eleitoral, a população buscou outros canais de participação. 

A política brasileira na Primeira República estava pouco preparada para lidar com as 

diferentes demandas das camadas populares. Uma classe dirigente com uma forte herança 

escravocrata e profundamente elitista não abria muitos canais de atuação para estas pessoas. 

Os partidos operários tinham poucas oportunidades de verem atendidas as suas 

reivindicações. 

Paulo Sérgio Pinheiro explica que a pouca representatividade do operariado na 

sociedade, bem como o pouco contingente de trabalhadores que estavam aptos a exercer o 

voto, também foi um fator que inibiu a participação política deste setor. Para o autor:  

 

... se se levar em conta o peso do proletariado, sua fraqueza numérica, o 

número elevado de estrangeiros, de mulheres, de menores e de analfabetos 

(que não tinham direito ao voto), poder-se-á ter uma ideia do peso reduzido 

que poderia ter a prática eleitoral, nos limites do proletariado92. 
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Maria Efigênia Resende93 demonstra esta pouca representatividade do voto, ao 

comparar a porcentagem de eleitores do Império com os da Primeira República. A autora 

afirma que a constituição de 1891 trocou o voto censitário pela obrigatoriedade de saber ler 

e escrever, reduzindo o eleitorado de 10% para 1% apenas. As leis se preocuparam mais com 

a questão dos direitos individuais, dando pouca ou nenhuma importância às causas sociais e 

à representatividade política da população.   

Apesar da pouca participação política, o operariado criou outras estratégias para 

reivindicar suas demandas. Conforme Jim Sharpe demonstrou, ao analisar a chamada 

“História vista de baixo”, não só os dirigentes e as elites, mas outras camadas da sociedade 

também tiveram atuação decisiva como atores históricos, criando história94. Os operários, 

portanto, foram agentes ativos no curso da História, cujas ações afetaram o mundo (às vezes 

limitado) em que eles viviam. 

Uma das formas utilizadas pelos trabalhadores para expor suas pretensões foi a luta 

através da “ação direta”. Segundo Ângela de Castro Gomes: 

 

O princípio da ação direta era basicamente caracterizado como um “método 

de organização” dos trabalhadores. Em termos amplos isto significava 

organização sem delegação de poder, sem representação de corte liberal, o 

que se aplicaria ao campo da política e da economia. Desta forma, os 

trabalhadores lutariam diretamente contra as autoridades públicas e contra 

os patrões, desenvolvendo vários procedimentos. Desde os meios mais 

pacíficos até aqueles em que teriam que recorrer à força. Uma greve poderia 

ser empregada tanto como um expediente de resistência como uma forma 

mais impositiva e violenta de realizar conquistas. O ponto central que dava 

caráter revolucionário não era o uso da violência, mas o fato de que se 

estava recusando todos os paliativos políticos e associativos liberais, como, 

por exemplo, os partidos parlamentares e a ação eleitoral. A organização 

surgia diretamente dos locais de trabalho e enfrentava face a face – isto é, 

sem mediadores formais – seu interlocutor95. 
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A ação direta, apesar de ser uma das poucas formas de participação do operariado, 

era vista de uma forma muito negativa pelas autoridades e parte da opinião pública. Pessoas 

que participavam destes atos eram consideradas desordeiras e contrárias à ordem vigente. A 

polícia atuava muitas vezes de forma violenta contra elementos que se utilizavam da ação 

direta. As autoridades perseguiram trabalhadores e fecharam associações suspeitas de 

empregar tal estratégia96.  

O outro tipo de participação era através da negociação direta com os patrões ou outras 

autoridades por benefícios aos trabalhadores. Apesar da ação direta ser oficialmente a forma 

de atuação, na prática havia espaço para outros modos de ação dentro dos sindicatos. Autores 

como Carlos Augusto Addor tem explicitado o caráter liberal desta sociedade oligárquica. O 

estado, segundo a ótica do referido historiador, não se intrometia nas negociações entre 

patrões e empregados. Para o autor, isto dava uma enorme vantagem para os empregadores, 

que faziam as piores arbitrariedades. Jornadas de trabalho altíssimas, o emprego de mulheres 

e crianças em trabalhos pesados e insalubridade nas fábricas eram alguns dos problemas 

comuns à classe operária. 97   

Nébias contesta parte desta afirmação de Addor. Para este historiador, algumas 

autoridades tentaram intermediar acordos com patrões e empregados. O chefe de polícia da 

cidade do Rio de Janeiro, Aureliano Leal, por exemplo, tentou interceder em muitas greves 

e contendas envolvendo industriais e operários. Na questão trabalhista, muitos deputados 

tentaram interceder a favor das demandas operárias98. Apesar do empenho destas autoridades, 

houve poucos ganhos para o operariado, haja visto a falta de leis trabalhistas e, em muitos 

casos, a intensa repressão a associações operárias.  

A não adesão dos trabalhadores aos sindicatos foi também um fator que enfraqueceu 

o movimento de luta dos operários. Como discute Ângela de Castro Gomes muitos 

trabalhadores resistiam à sindicalização, e o nível de adesão era baixo. Muitos sindicalizados 

não queriam compromisso com lutas reivindicatórias, mas benefícios assistenciais dentro 

                                                      
96 MATTOS, Marcelo Badaró. Greves e repressão policial aos sindicatos no processo de formação da classe 
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destes sindicatos. Os sindicatos, para estes trabalhadores, deveriam atuar como uma “mãe 

cuidadosa” que os protegesse, sem a necessidade de participação e luta. 99 

Além disso, este número diminuto de associados, segundo Foot Hardman e Victor 

Leonardi, tem a ver com o medo e a pressão dos patrões. As indústrias trocavam informações 

a respeito dos indivíduos considerados “agitadores” e em algumas fábricas havia fichas de 

todos os empregados. Associar-se a estes sindicatos poderia ser visto com maus olhos por 

muitos empregadores, que almejavam trabalhadores submissos. 100 

Sheldon Maram também discute a questão da pouca participação do operariado nos 

sindicatos. Para o autor: 

 

... as bases do movimento operário eram ainda frágeis. O índice de 

sindicalização era irregular (...) Mesmo os trabalhadores teoricamente 

organizados sentiam pouca obrigação para com seus sindicatos. Poucos 

compareciam às reuniões, essenciais à doutrinação dos objetivos e 

vantagens do sindicalismo e ao desenvolvimento dos laços entre os 

operários e seus sindicatos101. 

 

Autores como Carlos Augusto Addor102 e Wellington Nébias103 citam também a 

pouca especialização do operariado como causa do enfraquecimento dos movimentos 

sindicais. A maioria dos operários trabalhava no setor têxtil, onde havia menos exigência de 

especialização do que nas áreas de metalurgia e construção civil, por exemplo. Isto foi um 

fator que auxiliou os patrões nas negociações, pois os mesmos poderiam empregar pessoas 

sem muitas qualificações, como no caso dos chamados “fura-greves”. 

Há, ainda, uma última característica destes movimentos sindicais: a expressiva 

liderança estrangeira dentro destes sindicatos trabalhistas. Sheldon Maram, por exemplo, 

explicita através de números esta força dos imigrantes dentro dos sindicatos. Maram analisou 

119 líderes sindicais entre os anos de 1890 a 1920 para chegar a uma conclusão. Em São 

Paulo, por exemplo, dos líderes identificados, 36 dos 44, ou 82%, eram estrangeiros. Já no 
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Rio de Janeiro, este número era bem menor, mas também significativo: 46% de estrangeiros. 

104 

 Os estrangeiros, segundo autores como Bóris Fausto, exerciam enorme influência 

dentro dos movimentos sindicais. Para este historiador, a tradição sindical dentro da Europa 

criou condições para que eles pudessem liderar as táticas de luta dos trabalhadores por 

melhores condições e ensejar doutrinas que visavam à transformação da sociedade, como o 

pensamento anarquista. 105 

 As autoridades criaram leis para afastar elementos estrangeiros considerados 

subversivos, que, segundo estes dirigentes atentavam contra a ordem pública. A mais famosa 

delas foi a lei Adolfo Gordo, promulgada em 1907. A promulgação desta lei serviu de base 

para a deportação de imigrantes considerados perigosos a ordem pública. A expulsão e o 

receio destes estrangeiros de serem expulsos do país foi primordial para o enfraquecimento 

do movimento operário. 

 Sem dúvida, a participação do imigrante dentro dos movimentos sindicais foi muito 

importante, mas deve ser relativizada. Mais recentemente, autores como Claudio Batalha106, 

demonstraram que a maioria dos operários estrangeiros era oriundas do campo, com 

pouquíssima instrução e sem nenhuma ligação com a luta sindical na Europa. Muitos vieram 

para tentar melhorar suas condições de vida, com o intuito de ganhar dinheiro e depois 

regressar à Europa. É evidente que houve participação estrangeira em muitas destas ações 

diretas, mas não devemos desmerecer as iniciativas brasileiras. Temos como exemplo, a 

própria greve de 1918, que era liderada basicamente por nacionais. 

Apesar de todas as dificuldades, o operariado desenvolveu diferentes estratégias de 

lutas e procurou reivindicar melhorias de suas condições. Mesmo não atingindo o sucesso 

almejado, esta classe conseguiu expor para a sociedade suas demandas e obter o apoio de 

alguns políticos para suas causas. 
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1.2  Condições de vida do operariado no Rio de Janeiro 

Quando descrevemos o Rio de Janeiro da Primeira República, devemos ter em mente 

o papel de destaque que a cidade exercia sobre o país. O Rio de Janeiro, neste período, era a 

cidade mais industrializada do Brasil – São Paulo só se tornaria mais industrializado que o 

Rio de Janeiro na segunda metade do século XX – e, também era a capital federal. A cidade 

se caracterizava por ser um polo de atração para muitas pessoas, que chegavam dos mais 

diferentes lugares do Brasil e do mundo. 

O Rio, segundo Carlos Addor, foi palco de uma grande expansão demográfica desde 

o último quartel do século XIX. A população da capital era de 274.972 habitantes em 1872; 

522.654 em 1890; aproximadamente 691.565 em 1900; de 811.443 em 1906, e 1.157.873 

habitantes em 1920. 107 

Um aspecto importante quando tratamos da industrialização do Rio de Janeiro é a 

fonte dos recursos para o desenvolvimento das fábricas. Diferentemente de São Paulo, que 

se beneficiou da economia cafeeira para se industrializar, o Rio de Janeiro possuía outras 

fontes de renda que viabilizaram tal empreitada. Além do maior centro financeiro do país, 

sede de grandes bancos e da bolsa de valores, a cidade se beneficiou com os investimentos 

do porto e da primeira fase de expansão do vale do Paraíba. Foot Hardman e Victor Leonardi 

assim descrevem as condições que propiciaram o Rio de Janeiro a se tornar um grande pólo 

industrial: 

 

Na cidade do Rio de Janeiro, a condição de sede da Corte e, depois, Distrito 

Federal (possuindo, portanto, uma rede urbana de energia e serviços 

bastante superior à de outras cidades), bem como os recursos financeiros 

oriundos do comercio internacional e nacional através do porto, além dos 

excedentes de capital gerados na primeira fase de expansão cafeeira pelo 

Vale do Paraíba, permitiram, no conjunto, a concentração maior do capital 

naquele centro em relação ao resto do país. Essa supremacia inicial esteve 

ligada também ao excedente de ex-escravos que se acumularam em torno 

daquela cidade, criando um exército industrial de reserva bem menos 

dependente da imigração estrangeira do que São Paulo. A indústria paulista 

iria superar o predomínio do Rio somente na segunda década do século 

XX108. 
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 O operariado carioca era formado por imigrantes e nacionais. Quando tratamos da 

questão do contingente de imigrantes temos que levar em conta que São Paulo tinha uma 

porcentagem de trabalhadores estrangeiros muito mais elevada que o Rio de Janeiro. Este 

maior número de estrangeiros na capital paulista explica-se, segundo Sheldon Maram, pela 

elaboração de leis e de programas de subsídios dos paulistas à imigração dos trabalhadores 

europeus. 109 

 Apesar da proporção menor em relação a São Paulo, o número de imigrantes no Rio 

de Janeiro não parou de crescer. Segundo Lená Medeiros de Menezes, o total de imigrantes 

aumentou de 73.310 em 1872 para 210.515 no ano de 1920. Segundo ainda o censo de 1920, 

mais de 70% destes estrangeiros era portugueses110. 

Muitos destes estrangeiros se juntaram ao contingente de pobres e desocupados que 

havia na cidade. A enorme atração que o Rio de Janeiro exercia criou uma difícil situação: a 

quantidade de empregos que havia na capital não era suficiente para absorver o número 

elevado de pessoas que chegavam à cidade.  

Erika Chermont Castanheira, em sua dissertação de mestrado intitulada Os imigrantes 

na Grande Imprensa: Aspectos da imigração sírio-libanesa para o Rio de Janeiro (1890-

1929), descreve a situação do exíguo mercado de trabalho no Rio de Janeiro: 

 

As dificuldades materiais da população mais pobre se traduziam não 

somente nas moradias precárias, mas também na disputa acirrada por postos 

de trabalho. Estas disputas geravam conflitos entre brasileiros e 

estrangeiros, pois era grande a competição para ocupar cargos assalariados 

e de baixa remuneração. Esta árdua luta por emprego prejudicava o 

trabalhador. Um verdadeiro exército de reserva barateava os custos de mão 

de obra, beneficiando o empregador da indústria e do comércio111. 

 

Os trabalhadores neste período sofriam com as péssimas condições sociais da cidade. 

Estas pessoas moravam em habitações precárias, recebiam parcos salários e tinham rotinas 

de trabalho bem extenuantes. Sidney Chalhoub descreve o estado da moradia da população 

mais pobre do Rio de Janeiro, que corretamente podemos transplantar para o cotidiano do 
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operariado. Segundo o autor, havia um grande déficit habitacional na cidade, e a grande 

maioria da população vivia em cortiços ou em zonas com péssimas condições de higiene. 

Muitas destas habitações eram focos de doenças, como a febre amarela e a tuberculose, e as 

autoridades demonstravam preocupação com estes tipos de moradia, embora tenham optado 

por implodir muitas delas, sem amparar os moradores. 112  

Estas demolições, além de tentar acabar com os focos de doenças ocasionadas pelas 

péssimas condições de higiene, tiveram como meta criar uma imagem da cidade que não 

condizia com a realidade. Figuras como o prefeito Pereira Passos tinham o intuito de reformar 

a cidade para tentar passar a imagem de uma capital moderna, com largas avenidas e 

suntuosos edifícios. Nas décadas iniciais do século XX, a cidade do Rio de Janeiro passou 

por muitas obras. Além das demolições de muitos prédios, foram criados passeios públicos, 

avenidas largas, prédios modernos e aterros com o intuito de tentar passar uma outra imagem 

da capital federal. Estas autoridades se inspiravam em cidades europeias como Paris. Delgado 

de Carvalho, em sua obra História da Cidade do Rio de Janeiro, sublinha alguns dos feitos 

na capital federal: 

 

O período presidencial que se abrira em 1902 com a chegada ao governo 

de Rodrigues Alves, iniciava um período de prosperidade econômica para 

o país, devido em grande parte à restauração financeira que tinha sido o 

eixo da política do anterior governo, durante a presidência Campos Sales. 

No Distrito Federal três pontos foram principalmente atacados: o ponto 

comercial, com as obras do Porto, o ponto higiênico, com a reorganização 

da Saúde Pública e o ponto estético e prático, com a remodelação da cidade. 

Ficaram, assim, ligados à presidência Rodrigues Alves os três nomes de 

Francisco Bicalho, Osvaldo Cruz e Pereira Passos113.  

 

Apesar destas melhorias, a ideia de modernizar a cidade foi pensada por uma ótica 

extremamente elitista, segundo Lená Medeiros de Menezes própria de um regime 

governamental que abria pouco diálogo com as camadas populares. Muitas destas pessoas, 

com a implosão dos cortiços, foram buscar moradia em zonas mais afastadas do Centro – os 

subúrbios – ou nas chamadas “favelas” que ficavam em encostas de morros, como o atual 
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Morro da Providência. Para a autora, este período marca o início da divisão entre a zona sul 

para os mais abastados e a zona norte para os mais pobres.114 

Como nos mostra Wellington Nébias, uma parte dos trabalhadores moravam em vilas 

operárias construídas pelas fábricas. Temos como exemplo, as vilas dos trabalhadores da 

Cruzeiro, da Confiança, da Aliança, da Corcovado e da Bangu.115 Estas vilas tinham uma boa 

estrutura e ofereciam razoáveis condições de habitação e higiene. As queixas dos 

trabalhadores, porém, eram constantes. As fábricas usavam estes locais para controlar os 

faltosos, além disso, os mercados eram usados para criar dívidas dos trabalhadores para com 

as fábricas, as visitas aos operários eram controladas pelas fábricas, entre outros problemas 

relatados nestes tipos de habitações. 

Foot Hardman tece críticas extremamente negativas quando trata das vilas operárias. 

Para o autor, as habitações eram usadas pelas classes industriais como forma de dominação 

ideológica dos trabalhadores. O autor descreve como as igrejas dentro destas vilas atuavam 

no intuito de incutir uma ideologia conservadora116: 

 

Para que essa conversão fosse completada com a maior eficácia possível, 

isto é, garantindo desde o berçário a reprodução passiva da forca de trabalho 

como apêndice do patrimônio capitalista, a Igreja desempenhou um papel 

muitas vezes decisivo; talvez, um dos melhores exemplos do tipo de 

intervenção da Igreja Católica no controle social do operariado tenha sido 

o da Vila Operária Maria Zélia, pertencente ao grupo Jorge Street, até 1925, 

quando foi adquirido por Nicolau Scarpa. Aqui, o paternalismo católico, de 

passada tradição autoritária, aliou-se aos abençoados desígnios do capital. 

(...) A Cruzada Eucarística, por exemplo, é apresentada como “um meio 

eficaz de conservar as virtudes de pureza, da obediência, da docilidade, 

etc.nos corações das crianças que Nosso Senhor (Nicolau Scarpa ? nota de 

FFH) tanto ama. Crescendo dentro deste ambiente, os meninos de hoje, 

serão os honestos operários de amanhã117.  

 

As condições de trabalho do operariado nesta época também não eram das melhores. 

Segundo Carlos Addor, o governo da Primeira República tinha como pressuposto 

fundamental se meter o menos possível nas relações de trabalho, adotando ideias liberais. As 
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negociações deveriam ser diretas entre patrões e empregados. Não havia leis trabalhistas para 

amparar o trabalhador. 118 

Os ideais liberais foram extremamente difundidos durante a Primeira República e 

criaram a base para reger os diferentes aspectos do país. Temos como exemplo destas ideias, 

a autonomia dos estados e a liberdade econômica. Este liberalismo, porém, foi extremamente 

negativo na parte trabalhista: a não regulação do trabalho ajudou a perpetuar uma sociedade 

extremamente excludente, onde prevaleceram os interesses das classes dominantes.  

Por causa desta falta de regulação, os patrões, em muitos casos, cometiam as maiores 

arbitrariedades com seus empregados. Altíssimas jornadas de trabalho eram comuns nas 

fábricas: havia casos de operários que enfrentavam 15 horas diárias. Muitas destas fábricas 

não respeitavam as mínimas condições de salubridade, e os operários sofriam todo tipo de 

coação dentro do ambiente de trabalho pelos encarregados. Hardman e Leonardi descrevem 

estas violências: 

 

Na grande indústria têxtil, violências sexuais contra meninas e mulheres 

por parte dos mestres eram denunciadas rotineiramente pela imprensa 

operária. As prepotências e agressões físicas dos chefes contra menores 

eram a norma também no caso da indústria de vidros, de pequeno e médio 

porte. Um retrato em detalhe das miseráveis condições de trabalho no setor 

de vidreiros foi feito por antigo operário do ramo, o memorialista Jacob 

Penteado. Além da violência física contra os menores, eram comuns as 

punições, o alcoolismo e doenças como tuberculose e a sífilis. Inexistia 

qualquer higiene nos locais de trabalho119. 

 

Mulheres e crianças eram comuns nestas fábricas. As Mulheres relatavam casos de 

assédios por parte dos encarregados e as crianças sofriam castigos físicos pelos mais variados 

motivos. Segundo Foot Hardman e Victor Leonardi, o emprego de mulheres e crianças nas 

fábricas “favorecia certos mecanismos de superexploração, entre eles, o próprio 

rebaixamento de salários”120. Não havia nenhum tipo de auxílio ao trabalhador, nem seguro 

desemprego, nem aposentadoria. Se algum operário, por exemplo, adoecesse no trabalho ou 

fosse mandado embora, não tinha direito a qualquer auxílio.  
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Apesar destas arbitrariedades por parte dos empregadores, Nébias pontua que 

algumas categorias tinham uma margem de negociação melhor com os patrões. Ao analisar, 

por exemplo, os trabalhadores do setor das pedreiras, sinalizou que existia uma Comissão de 

Melhoramentos desde o ano de 1917. Esta Comissão foi criada para aprofundar o diálogo 

entre industriais e operários. Nela, havia tanto diretores representando os operários quanto 

empregadores. 121 

 Algumas autoridades se sensibilizaram com estes problemas do operariado e 

procuraram denunciar ou atender as reivindicações dos trabalhadores. Algumas leis foram 

propostas com o intuito de auxiliar estes operários, mas não houve nada de concreto para 

amenizar as mazelas destes trabalhadores122. Só vamos observar a melhoria das condições 

dos operários no período de governo de Getúlio Vargas, mesmo assim com os sindicatos 

sendo cooptados pelo Estado. 

 

1.3  O anarquismo e sua difusão no Brasil 

 

Antes de começar a estudar o anarquismo, devemos afirmar que não era a única forma 

de pensamento político do operariado no Brasil. Dentro do movimento operário havia espaço 

para pensamentos socialistas e até para outras doutrinas mais conservadoras. Segundo Bóris 

Fausto123, além do anarquismo, temos duas doutrinas políticas principais dentro do 

movimento operário: a dos socialistas, que fundaram partidos e pensavam mudar a sociedade 

pelo voto e representação política, e, os “trabalhistas” ou “amarelos”, que não tinham ideias 

revolucionárias e pensavam apenas em melhorar a vida do operariado através do atendimento 

das suas reivindicações. 

 Não vamos estudar o “trabalhismo”, nem os socialistas em detalhe, mas algumas 

questões precisam ser debatidas. A principal é que nem os “trabalhistas”, nem os socialistas 

tinham como ver suas propostas vitoriosas numa sociedade como a da Primeira República. 

Conforme José Murilo de Carvalho e Ângela de Castro Gomes discutem, havia pouco espaço 

para negociação com o poder constituído, extremamente patriarcal e elitista, e a uma 

limitação de votos entre o operariado. Nesta época, o voto era proibido para analfabetos, e a 
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maioria da população não sabia ler e escrever, o que limitava o contingente de trabalhadores 

aptos à participar das eleições. 124 

Lená Medeiros afirma que diante desta limitação da cidadania e dos diversos 

problemas sociais que o país enfrentava, as ideias anarquistas foram irradiadas facilmente no 

Brasil. Nesta República totalmente excludente, os operários viram nos ideais anarquistas uma 

forma de protesto contra as elites conservadoras e um modo de sonhar por uma sociedade 

mais igualitária, onde não existissem as mazelas sociais que enfrentavam. O anarquismo, foi 

sem dúvida, a ideologia política que mais influenciou os trabalhadores nessa época. 125 

 As ideias anarquistas chegaram ao país através de imigrantes europeus que vinham 

ao país por causa do incentivo à imigração. Segundo Boris Fausto126, o anarquismo chegou 

através dos imigrantes de países europeus latinos, como Portugal, Espanha e Itália, que já 

possuía uma tradição dentro dos movimentos operários.  

Nildo Viana, por exemplo, afirma que a imigração italiana foi muito importante para 

difundir o anarquismo no Brasil, por causa de sua tradição entre os trabalhadores na Itália127. 

Assim Viana explica o processo: 

 

A imigração italiana também explica a hegemonia anarquista no 

movimento operário brasileiro. O movimento operário italiano era 

fortemente marcado pelo anarquismo. Proudhoun exerceu uma certa 

influência nos meios operários na Itália, sendo que o primeiro jornal 

socialista deste país, Il Proletário, era de tendência proudhoniana, embora 

numa versão moderada. Com a chegada de Bakunin, em 1864, as ideias 

anarquistas se tornam mais presentes e assumem um caráter revolucionário. 

O papel de Bakunin atingiu um círculo de militantes italianos (Giuseppe 

Fanelli, Saverio Friscia, Carlo Gambuzzi, Alberto Tucci) e o movimento 

anarquista formou-se na Itália e foi-se tornando cada vez mais forte. 128 

 

 Segundo Claudio Batalha, o anarquismo começou a ser difundido no país a partir dos 

anos 1890, através de grupos de propaganda e periódicos. Neste período, houve experiências 

                                                      
124 CARVALHO, José Murilo de. Op.cit.; GOMES, Ângela de Castro. Op.cit. 
125 MENEZES, Lená Medeiros de. Op.cit. 
126 FAUSTO, Boris. Op.cit. 
127 VIANA, Nildo. A Aurora do Anarquismo no Brasil. In DEMINICIS, Rafael Borges; FILHO, Daniel Aarão 

Reis (org.). História do anarquismo no Brasil - vol.1. Niterói: MAUAD, 2006. 
128 VIANA, Nildo. Op.cit. p.30. 
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de comunidades com ideais libertários no interior do país, sendo a mais famosa a Colônia 

Cecilia (1890-94). 129 

 Os jornais que propagavam os ideais anarquistas no Brasil não são somente em língua 

portuguesa. Periódicos como Schiavi Bianchi e L’Asino Umano foram escritos na língua dos 

imigrantes que chegavam ao Brasil divulgando o pensamento libertário. 

 Não devemos nos limitar, porém, à visão de que só os europeus propagaram estes 

ideais. Conforme Claudio Batalha argumenta, não somente imigrantes eram ferrenhos 

defensores do anarquismo, mas também os brasileiros. Muitos nacionais absorveram esta 

doutrina e procuraram irradiá-la de diferentes formas. As ideias anarquistas de luta contra a 

exploração e mudança da sociedade vieram bem a calhar num ambiente tão excludente 

quanto o brasileiro. Esta doutrina, portanto, veio com os imigrantes europeus, mas foi bem 

absorvida por uma parte considerável do operariado nacional. 130 

 Uma parte do operariado, porém, não via com bons olhos estas ideias anarquistas. 

Segundo Paulo Sérgio Pinheiro, o anarquismo contestava valores tradicionais que faziam 

parte do cotidiano destes trabalhadores, como a igreja e as autoridades 131. As autoridades 

também associavam negativamente o anarquismo. Para estes indivíduos, os ácratas eram 

desordeiros e influenciavam o operariado a fazer “mazorcas”. A opinião pública os taxava 

como indivíduos perigosos e muitos periódicos os apelidaram de terroristas. O jornal A 

Razão, por exemplo, procurava desvincular os trabalhadores da “pécha” de anarquistas ao 

dizer que repelia a associação que muitas autoridades faziam destes operários aos 

“desordeiros e anarchistas estrangeiros”.132 

Algumas generalizações se desenvolveram perante a opinião pública. Uma delas 

partia da premissa que estas ideias eram difundidas por terroristas estrangeiros que vinham 

insuflar o pacífico e ordeiro operariado nacional. Outra ideia propagada dizia que estes 

anarquistas gostavam de utilizar explosivos como forma de protesto133. 

Algumas considerações devem ser feitas sobre estas generalizações. Primeiramente, 

conforme já expusemos, os anarquistas não estavam formados somente por estrangeiros. 

                                                      
129 BATALHA, Claudio. Op.cit. 
130 BATALHA, Claudio. Op.cit. 
131 PINHEIRO, Paulo Sérgio. Op.cit, p. 98-99. 
132 A Razão. 02 de novembro de 1918, p. 2. 
133 SAMIS, Alexandre. Op.cit, p.148. 
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Muitos brasileiros foram influenciados pelas ideias anarquistas. Há vários nomes de destaque 

no anarquismo brasileiro como Edgar Leuenroth e Astrojildo Pereira, que propagavam estes 

ideais para a sociedade. 

Um outro ponto importante a ser ressaltado é que nem todo o anarquista utilizava 

explosivos como tática de protesto. Conforme mostra Alexandre Samis, há relatos de 

militantes contrários ao uso da dinamite. É o caso de pacifistas como Domingos Passos, que 

relatou que a violência não era uma essência do anarquismo e que os agentes provocadores 

eram pagos por autoridades para difamar os militantes ácratas. Portanto, nem todos os 

anarquistas eram favoráveis a táticas violentas de ação direta. O uso da dinamite não 

representava uma unanimidade dentro do movimento anarquista. 134 

O cerne desta ojeriza das autoridades em relação ao anarquismo tem a ver com a 

própria contestação à autoridade. Os ácratas, além de negar o estado, eram contra as 

instituições tradicionais da classe dominante. A elite, dessa forma, preferia tratar os militantes 

anarquistas através da repressão policial, da condenação ou da deportação dos estrangeiros.  

Vale ressaltar que não havia uma única corrente de pensamento, mas vários tipos de 

anarquismo. Segundo Caio Túlio Costa135, estas eram as principais formas de pensamento 

anarquista: o mutualismo de Proudhoun, que propunha uma mudança através das 

organizações cooperativas de trabalhadores, que na verdade seria um mundo de produtores 

unidos por um sistema de livres contatos; o comunismo-anárquico de Kropotkin, que 

substituía a remuneração salarial pelo princípio da necessidade, onde cada um seria o juiz da 

sua própria exigência; o coletivismo bakuniano, que seria favorável à vasta organização 

operária, guiada por anarquistas convictos, a “vanguarda consciente”; o anarcossindicalismo, 

que pregava a revolução através dos sindicatos; o sindicalismo revolucionário que previa 

também a atuação dos sindicatos e pregava a neutralidade política nessas instituições; o 

anarquismo individualista de Stirner, que enfatizava a soberania do indivíduo. 136 

Para Rafael Viana e Felipe Correa137 as ideias não diferiam muito. O principal ponto 

de divergência entre as correntes dava-se pelo tipo de estratégia utilizada para implementar 

                                                      
134 SAMIS, Alexandre. Op.cit, p.150 
135 COSTA, Caio Túlio. O que é anarquismo. São Paulo: Brasiliense, 2004 
136 COSTA, Caio Túlio. O que é anarquismo. São Paulo: Brasiliense, 2004, p.15. 
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o sistema anarquista. Os autores dividem os anarquistas de três formas: Primeiro, os 

antiorganizacionistas opondo-se a sindicalistas/comunitaristas e dualistas; adeptos da 

violência gatilho opondo-se aos da violência decorrente; reformistas contra não reformistas. 

Os antiorganizacionistas, como o nome já diz, eram contrários à criação de organizações 

formais para espalhar a doutrina anarquista, diferentemente de sindicalistas/comunitaristas, 

que pregavam a reunião de anarquistas em torno de sindicatos ou comunidades de 

“trabalhadores, camponeses, profissionais ou técnicos”. Os dualistas frisavam que, além dos 

sindicatos, os anarquistas trabalhavam no intuito de criar organizações próprias. Em relação 

à questão da forma como a revolução se daria, os anarquistas se dividiam em “violência 

gatilho” – que pregava que um ato ou alguns atos de violência seriam o suficiente para 

desencadear movimentos para mudar a sociedade – e os adeptos da “violência decorrente” 

que concebiam que a revolução deveria ser organizada com os movimentos de massa. Havia 

ainda os reformistas, que acreditavam numa revolução gradual, na qual os trabalhadores 

lutariam primeiro pela conquista de seus direitos e com isso iam se conscientizando da 

necessidade de mudança do sistema capitalista para o anarquista. Os não reformistas eram 

contra qualquer tipo de organização que visasse a conquista de direitos imediatos. Para estas 

pessoas, os anarquistas deveriam se preocupar somente com a preparação para uma revolução 

anarquista.  

 

O anarquismo, segundo Kropotkin: 

 

É o nome dado ao princípio ou teoria de vida e conduta em que a sociedade 

é concebida sem governo. A harmonia em tal sociedade é obtida, não pela 

submissão a leis, ou pela obediência a alguma autoridade, mas pela livre 

concordância estabelecida entre vários grupos, territoriais e profissionais, 

livremente constituídos em favor da produção e do consumo, e também para 

a satisfação da infinita variedade de necessidades e aspirações de um ser 

civilizado. Em uma sociedade desenvolvida nessas linhas, as associações 

voluntárias que estarão presentes em todos os campos da atividade humana 

se estenderão de tal forma que substituirão o estado em todas suas 

funções138. 

 

                                                      
138 KROPOTKIN, Piotr. Anarquismo. Enciclopedia Britânica, 1910. Disponivel no site: 

https://colectivolibertarioevora.files.wordpress.com/2013/11/kropotkin-p-anarquismo-

enciclopc3a9dia-britc3a2nica.pdf 
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Esta definição abarca as principais características do anarquismo: a negação do 

Estado e a divisão do mundo em associações voluntárias. O anarquismo, portanto, tinha um 

plano de sociedade. O Estado seria substituído por livres associações, que agiriam de acordo 

com a vontade humana. Os homens teriam liberdade de produzir e receber os produtos de 

acordo com as suas necessidades.  

Conforme dito anteriormente, uma das principais características do anarquismo era a 

negação ao Estado. Para estes homens, o Estado era a origem de todo o mal à humanidade e 

deveria ser derrubado. Os anarquistas rejeitavam qualquer forma de autoridade, e o Estado 

atentava contra a liberdade individual. Proudhon explicitou esta negação à autoridade e ao 

Estado quando utilizou sua famosa frase: “Quem quer que coloque a mão sobre mim para 

governar-me é um usurpador e um tirano – e eu o declaro meu inimigo!139” 

José Oiticica é um dos anarquistas que tece críticas ao papel do Estado em sua obra 

intitulada O anarquismo ao alcance de todos. Para Oiticica, o Estado atuava como um órgão 

de defesa dos proprietários frente aos proletariados. Para tal intento, o Estado assumiria sete 

feições: a feição econômica, onde o capital é particular, detido por um indivíduo, um grupo 

de indivíduos ou pelo Estado para estabelecer uma relação de dominação; a feição financeira, 

que crítica os bancos, que segundo Oiticica serve aos grandes proprietários e banqueiros; a 

feição política, que serve sempre a um rei, czar, presidente, entre outras autoridades, no 

sentido de buscar uma centralização; a feição militar, onde critica alguns preceitos militares 

como a disciplina e a ordem; a feição jurídica onde acusa que a lei serve para estabelecer o 

domínio dos mais fortes sobre os mais fracos; a feição pedagógica, que demonstra o papel 

das instituições de ensino em formar mentalidades que aceitem a dominação imposta pelo 

Estado; a feição religiosa, que nada mais era do que a religião atuando como forma de alienar 

o homem. Algumas destas feições serão explicadas nesta parte140. 

Pela negação ao estado e às suas instituições políticas, o anarquismo era contrário à 

criação de partidos políticos. A maior crítica dos anarquistas aos comunistas era o fato de 

que o estabelecimento de partidos comunistas descambaria para um autoritarismo. Os 

anarquistas concordavam com o almejado pelos comunistas – uma sociedade sem classes e 

                                                      
139 WOODCOCK, George. História da idéias e movimentos anarquistas – v.1: A idéia. Porto Alegre: L&PM, 

2002. p.36. 
140 OITICICA, José. A doutrina anarquista ao alcance de todos. Rio de Janeiro: Achiamé, 2006, 5 ed. 
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sem Estado – mas diziam que os meios para obter tal fim estavam completamente 

equivocados, pois eram totalmente contrários à instalação de uma ditadura do proletariado. 

Além de terem sido contra o Estado, os anarquistas foram contrários às instituições 

do Estado burguês, como a Igreja, o Exército e a família. Muitos anarquistas, por exemplo, 

pregavam o amor livre em detrimento da família tradicional. Hardman e Leonardi141 

ressaltam que as campanhas antimilitaristas no Brasil focaram em causas como o fim do 

serviço militar obrigatório no período das manobras militares envolvendo Brasil e Argentina, 

e no repúdio à Primeira Guerra Mundial. 

Em relação à igreja, os anarquistas consideravam-na uma instituição burguesa que 

fazia os homens se tornarem mais dóceis e menos consciente de sua condição de explorado. 

Para os ácratas o mundo estava dividido entre os explorados e exploradores. Caio Túlio Costa 

afirma que Bakunin propunha acabar com esta relação opressora da seguinte forma: 

 

No programa da Aliança Bakuniana, entre outras coisas, constava o desejo 

de total e definitiva abolição das classes sociais, a proposta da igualdade 

política, econômica e social para os dois sexos. Para isto propunha como 

tática primeira a abolição da herança142. 

 

Esta relação é esmiuçada por Edilene Toledo143. A autora ressalta que, diferentemente 

do marxismo e sua visão do mundo em duas classes antagônicas, o anarquismo trabalhava 

com a ideia de que todos os pobres e oprimidos deveriam resistir na luta contra os 

exploradores. Não havia um papel especifico para o proletariado industrial 

Pregavam um individualismo, uma liberdade total do indivíduo. Para os anarquistas, 

“A única regra de conduta para o indivíduo realizar-se a si mesmo seria sua necessidade, seus 

desejos”144. 

Para a maioria destes teóricos, o mundo deveria ser administrado por uma espécie de 

federação de trabalhadores, sem autoridades, e produzindo apenas o que necessitassem para 

seu sustento. Acabaria, portanto, a propriedade privada e as terras seriam socializadas. 

                                                      
141 LEONARDI, Victor; HARDMAN, Foot. Op.cit. 
142 COSTA, Caio Túlio. Op.cit. p.47. 
143 TOLEDO, Edilene. Em torno do jornal O Amigo do Povo: os grupos de afinidade e a propaganda 

anarquista em São Paulo nos primeiros anos deste século. Campinas: Cadernos AEL, n.8/9, 1998. 
144 COSTA, Caio Túlio. O que é anarquismo. São Paulo: Brasiliense, 2004, p.33. 
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Machnó, por exemplo, conseguiu criar na Ucrânia, durante o ano de 1919, uma comunidade 

anarquista. Caio Tulio Costa assim a descreve: 

 

Durante os três anos que vingou a iniciativa machnovista, a Ucrania assistiu 

pela primeira vez na historia – segundo Daniel Guérin – à plenitude dos 

princípios do comunismo libertário. Até maio de 1919, pelo menos, 

nenhuma autoridade externa teve poder ali. Os camponeses cultivavam as 

terras tomadas e se agruparam em comunas livres. Todos deviam trabalhar, 

homem, mulher ou criança. (...) Estas unidades de produção eram federadas 

em distritos (e estes em regiões) integrados por um sistema econômico 

conjunto independente de qualquer partido político. A autogestão foi 

praticada145. 

 

 O homem deveria estar preparado para esta emancipação plena e para uma futura 

sociedade. O conhecimento libertaria o indivíduo da opressão e despertaria sua consciência. 

Foi com este intuito que os anarquistas desenvolveram muitas instituições culturais e 

educacionais. No Brasil, os anarquistas fundaram muitas escolas para a classe operária e 

promoveram diversas iniciativas culturais como peças de teatro, festividades, recitais e 

palestras. Segundo Samis:  

 

Se não é inteiramente verdade que toda e qualquer inciativa cultural e 

pedagógica encetada por operários fosse encabeçada por libertários, não é 

menos verdadeira a afirmação de que as mais consequentes e 

revolucionarias tinham a colaboração direta destes ou mesmo a inspiração 

de seus principais teóricos146. 

 

 Foot Hardman, na obra Nem pátria, nem patrão! (vida operária e cultura anarquista 

no Brasil) estuda minuciosamente a vida cultural dos operários. O autor, assim como Samis, 

discorre sobre a importância dos anarquistas nas iniciativas culturais operárias. Apesar de 

afirmar que há falta de fontes, Hardman investiga várias destas ações, como a criação de 

escolas, a montagem de festivais e a produção de peças de teatro. Na parte pedagógica, por 

exemplo, Hardman descreve alguns projetos educacionais organizados pelos anarquistas147: 
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146 SAMIS, Alexandre. Op.cit. p.164. 
147 HARDMAN, Foot. Op.cit. 
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Foi durante a Comuna de Paris que se inscreveram com maior vigor as 

propostas libertárias no campo do ensino e da educação. Herdadas das 

ideias de Proudhon e Blanqui, entre outros, representaram um momento 

importante na luta pela laicização do ensino, processo iniciado um século 

antes pela Revolução Francesa e que interessava ao proletariado ampliar. 

Posteriormente, a obra de Francisco Ferrer veio selar a concepção 

anarquista de Escolas Livres. (...) Em São Paulo, a experiência concreta 

mais duradoura foi a das Escolas Modernas do Brás e Belenzinho, que 

sobreviveram precariamente durante cerca de 6 anos (1913-1919)148. 

 

Wellington Nébias destaca o papel dos sindicatos como importantes locais de difusão 

das doutrinas anarquistas. Muitas destas associações, segundo Nébias, eram espaços 

democráticos onde os anarquistas podiam produzir atividades que visassem expor suas ideias 

libertárias. O autor destaca que palestras e centro de estudos faziam parte do cotidiano de 

muitas destas associações149. 

Edilene Toledo150 faz referência aos grupos com o intuito de divulgar o pensamento 

anarquista. Além de veicular estes ideais, eles acabaram por ter outras funções. Segundo a 

autora: 

 

Esses grupos eram primordialmente centros de discussão, mas alguns se 

especializavam em atividades concretas. O Grupo Libertário Germinal, por 

exemplo, foi responsável pela criação e manutenção de escolas, o grupo La 

Propaganda era responsável pela publicação de livros e folhetos, o grupo 

Filhos da Era Anarquista era responsável por mandar vir publicações 

estrangeiras, o grupo Amigo do Povo se incumbia de criação dos centros 

de estudos sociais e das bibliotecas, bem como da publicação do jornal, 

tarefa que as vezes dividia com o grupo Nuova Civilità. O Grupo 

Filodramático Libertário organizava as apresentações teatrais. É bem 

provável que um mesmo militante participasse ao mesmo tempo de 

diversos grupos151. 

 

 

 Addor destaca que os anarquistas lutaram contra a exploração econômica e social de 

duas formas: através da ação direta (boicotes, greves, panfletos, entre outras formas de 

                                                      
148 HARDMAN, Foot. Op.cit. p.69-70 
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atuação) e reivindicando melhorias a curto prazo para a classe operária nos sindicatos 

revolucionários (redução da jornada de trabalho, melhores salários, direitos sociais) 152. 

 Esta afirmação de Addor é correta apenas para uma parte da militância anarquista. 

Segundo Nébias153, parte dos ácratas não acreditava nos sindicatos como espaço de luta para 

a futura sociedade anarquista, pois achavam que estas associações tinham um caráter 

autoritário. Muitos deles eram contra a reivindicação de demandas imediatistas para a classe 

operária, pois achavam que se as mesmas fossem atendidas, os trabalhadores não se dariam 

conta da importância da destruição do capitalismo. 

 Edilene Toledo também destaca esta multiplicidade de pensamentos entre os 

anarquistas brasileiros. Segundo a autora: 

 

Os anarquistas brasileiros estavam atentos aos grandes debates travados 

pelo movimento internacional em torno da questão do sindicalismo. Se, 

para alguns, o sindicato era apenas um espaço apropriado para a propaganda 

anarquista, para outros ele constituía a base sobre a qual se ergueria a nova 

sociedade. (...) Entretanto, também no Brasil alguns grupos permaneceram 

hostis ao movimento sindical. Esses grupos em São Paulo, procuravam 

convencer os trabalhadores de que qualquer reforma social seria um desvio 

de energias. Assim, afirmavam aos operários que não havia pior inimigo 

que o reformismo. Esses conselhos nem sempre foram muito populares 

entre os trabalhadores154. 
 

 Dois últimos aspectos relevantes que merecem ser discutidos é a penetração do 

anarquismo ao redor do mundo e a característica de seus membros. O historiador Eric 

Hobsbawm155 citou três fases do anarquismo. A primeira seria naqueles países onde ele 

jamais se constituiu em uma força significativa no movimento operário, como, por exemplo, 

a maior parte do noroeste da Europa (com exceção da Holanda) e várias áreas coloniais em 

que os movimentos operários e socialistas mal haviam se desenvolvido antes de 1917; A 

segunda nos países onde a influência anarquista fora significativa, mas havia diminuído 

visivelmente e, talvez, mesmo decisivamente, no período de 1914-36. Incluem-se aqui partes 

do mundo latino, como por exemplo, França, Itália e alguns países latino-americanos, e 
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também a China, o Japão e – por diferentes razões – a Rússia; Regiões onde a influência 

anarquista manteve-se importante, senão dominante, até fins da década de 1930, sendo a 

Espanha o caso mais óbvio. Para o autor, após o fim dos anos 30, o movimento anarquista se 

tornou irrelevante mundialmente. 

 Os estudiosos Rafael Viana e Felipe Correa contestam a tese de Hobsbawm. Para os 

autores, o anarquismo sempre esteve presente no mundo e não se tornou irrelevante 

mundialmente após a década de 1930. Eles citam muitos movimentos anarquistas que 

surgiram após o fracasso da Revolução Espanhola: a greve de 1951 na Nova Zelândia, a FAU 

nos anos 60 e 70 no Uruguai, a Comuna de Oaxaca em 2006, entre outros. Os autores também 

demonstram que o movimento anarquista atingiu o mundo todo em momentos diferentes156. 

Apesar destas afirmações, não há dúvida de que o anarquismo não conseguiu a mesma adesão 

das primeiras décadas do século XX. Houve um evidente declínio ao redor do mundo e as 

organizações nunca mais tiveram a mesma pujança de outrora. 

 Outra discussão abordada por Felipe Correa e Rafael Viana157 é a questão da 

característica dos membros anarquistas. Segundo os autores, durante muito tempo, houve a 

preferência em associá-los aos indivíduos recém saídos do meio rural ou semi-artesãos, que 

não faziam parte dos locais mais industrializados. Tal ótica foi difundida por alguns autores 

marxistas, como é o caso de Eric Hobsbawm. Correa e Viana atribuem tal visão destes 

historiadores a uma abordagem completamente ideológica, preocupada em depreciar o 

anarquismo. Assim Correa e Viana definem tal olhar dos marxistas em relação às doutrinas 

ácratas: 

 
Especialmente o marxismo tem contribuído, tanto em termos político-

ideológicos, quanto dentro das universidades, para que o anarquismo seja 

considerado uma doutrina pequeno burguesa, liberal, idealista, 

individualista, espontaneísta, contrária à organização e ligada 

essencialmente aos camponeses e artesãos do “mundo atrasado” em 

declínio.158 

  

Correa e Viana embasam suas discordâncias com os marxistas através de números: 

“Em um breve comparativo entre as 27 localidades analisadas, em que os anarquistas 

                                                      
156 CORREA, Felipe; SILVA, Rafael Viana da. Op.cit. 
157 CORREA, Felipe; SILVA, Rafael Viana da. Op.cit. 
158 CORREA, Felipe; SILVA, Rafael Viana da. Op.cit, p.8. 
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mobilizaram trabalhadores industriais e camponeses, em 19 delas, as bases do anarquismo 

estão nas cidades, entre os trabalhadores da indústria, correspondendo a 70% dos casos em 

questão; em oito delas, as bases do anarquismo estão nos campos, principalmente entre 

camponeses, correspondendo a 30% dos casos.159”  

   

 

 

  

                                                      
159 CORREA, Felipe; SILVA, Rafael Viana da. Op.cit, p.40. 
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CAPITULO 2 
18 de novembro de 1918: a greve geral e a insurreição 

 

 Nesta parte discutiremos as características dos dois eventos que ocorreram no dia 18 

de novembro de 1918: a greve geral e a insurreição anarquista. Vamos abordar os dois fatos 

e faremos uma relação entre estes acontecimentos. 

 

2.1 A greve geral de 1918 

 No dia 18 de novembro de 1918, entre 15 e 16 horas, trabalhadores têxteis, 

metalúrgicos e da construção civil entraram em greve. Segundo Nébias cinco associações 

estavam envolvidas nesta greve: a União dos Operários em Fábrica de Tecidos (UOFT), a 

União Geral dos Metalúrgicos (UGM), a União Geral da Construção Civil (UGCC), o Centro 

dos Operários em Pedreiras (COP) e a União Geral dos Trabalhadores (UGT) 160. 

 Somente Wellington Nébias estudou com mais profundidade estas associações 

grevistas. Autores como Carlos Augusto Addor, por exemplo, priorizaram mais a insurreição 

anarquista em suas abordagens, dando pouca relevância à Greve Geral de 1918. Na obra de 

Addor não há uma discussão mais aprofundada sobre a quantidade de grevistas que 

participaram da insurreição ou das diferenças de pensamento político entre os membros da 

Greve Geral. Para o autor, os dois movimentos estavam ligados, pois uma parte do operariado 

grevista participou ativamente da insurreição. 

 Wellington Nébias deu mais relevância a questão da associação entre os grevistas e 

os insurretos de 1918. Para Nébias, houve ligações entre os membros participantes da Greve 

Geral e da insurreição anarquista, mas não foi tão profunda. Prova disto, segundo o autor, foi 

o pouco número de pessoas que se reuniu no Campo de São Cristóvão (entre 400 a 500 

pessoas), local onde ocorreu a revolta. 

 Antes de tentar responder estas questões, vamos estudar estas associações. Estes 

sindicatos eram realmente dominados por ideias anarquistas? 

 A polícia, por exemplo, constantemente afirmava que muitas destas associações 

estavam permeadas por ideias anarquistas. Estas autoridades não viam com bons olhos estes 

ideais. Para os policiais, os anarquistas eram elementos perigosos e prejudiciais à ordem 

                                                      
160 NÉBIAS, Wellington B. Op.cit. 
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pública. Lená de Medeiros, por exemplo, estudou minuciosamente esta repressão policial. A 

autora destaca a prisão e as deportações de muito estrangeiros que eram tachados de 

anarquistas sem o devido cuidado com os ritos processuais. Havia um nítido desejo por parte 

da polícia em expurgar da sociedade as ideias anarquistas por considera-las extremamente 

perigosas à ordem. Prova disto foi o fechamento de vários sindicatos suspeitos de conter 

elementos anarquistas. Na Greve Geral de 1918, por exemplo, foram fechadas a UGT, a 

UGM e a UGCC. No dia 23 de novembro, o Jornal Correio da Manhã reproduziu o oficio 

do chefe de polícia Aureliano Leal ao ministro da justiça, que justificava o fechamento das 

associações: 

 

Existiu nesta capital federal uma sociedade intitulada Federação Operária, 

que era um foco de anarchistas, quase todos estrangeiros. Na sua sede 

discutiam-se coisas gravíssimas: a inutilidade da idéa de pátria, a falsidade 

do regimen do Direito e da Lei, e, como consequência, a necessidade de 

subverter-se o governo do Estado, tal qual praticam, sem excepção, todos 

os povos cultos do mundo. (...) Agora mesmo, a União dos Operários em 

Fábricas de Tecidos, a União Geral dos Metallúrgicos e a União Geral dos 

Operários em Construção Civil atiraram-se ás aventuras de uma greve 

violenta, devido á propaganda da associação anarchista a que me refiro. (...) 

é sabido que operários honestos, pacíficos e respeitadores da lei estão sendo 

ameaçados na sua liberdade e transformados em escravos dos dynamiteiros 

que existem nas associações acima referidas161. 

 

 O trecho acima não deixa dúvidas sobre a visão do chefe de polícia. Para Aureliano 

Leal, havia um operariado “ordeiro” nestas associações, mas que perdia espaço para os 

“agitadores” anarquistas. Para as autoridades policiais, portanto, estes anarquistas acabavam 

por influenciar estes sindicatos no sentido de ações e pensamentos que eram contrários a 

ordem vigente. 

 Marcelo Badaró analisa como a repressão policial considerava a questão da ordem. 

Badaró demonstra que a polícia procurava coibir qualquer pessoa considerada “vadia”. Na 

ótica dessas autoridades, qualquer um que fosse visto na rua sem ocupação aparente ou fosse 

encontrado cochilando em qualquer local público poderia ser detido e processado por 

“vadiagem”. O desemprego e a mendicância não eram tratados como uma questão social, 

mas como caso de polícia. A perseguição a essas pessoas estava de acordo com a imagem 

                                                      
161 Correio da Manhã, 23 de novembro de 1918, p.1. Respeitamos a grafia original da fonte. 
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que a capital federal queria passar, de uma cidade moderna e voltada ao progresso. As 

reformas urbanas implementadas por Pereira Passos, condizem com tal forma de 

pensamento. O embelezamento da cidade não visou à assistência aos mais necessitados, e 

quando os cortiços da cidade foram derrubados, muitos tiveram que se mudar para zonas 

mais afastadas do centro ou para casas precárias nas encostas dos morros162.  

 Ao analisar as acusações de “vadiagem”, Erika Bastos Arantes evidencia as distorções 

de tais prisões. A autora afirma, por exemplo, que muitos estivadores foram presos 

injustamente, apenas por não ter um trabalho fixo. Erika Bastos ainda demonstra a 

perseguição a negros que praticavam rituais africanos como o “curandeirismo”, e que por 

isso sofreram constrangimentos pelas autoridades. Na visão destes policiais, esses rituais não 

estavam de acordo com a modernidade e o progresso de uma cidade como o Rio de Janeiro, 

não eram atos tolerados pelos adeptos da teoria de uma moderna civilização. Para muitos 

cientistas da época, os negros eram inferiores e muito de suas práticas culturais deveriam ser 

rechaçadas163. 

 Marcelo Badaró demonstra que no início do século XX, as perseguições passaram 

dos “vadios” para os trabalhadores que aderiram à greves e também aos adeptos do 

anarquismo. Para os policiais, a realização de greves e o pensamento anarquista 

representavam subversão à ordem vigente.164 

 Vale frisar que estes “vadios”, grevistas e anarquistas obedeciam a uma ótica das 

autoridades de como as camadas subalternas não deveriam se comportar. O trabalho era visto 

muito negativamente na época da escravidão, representava um sinal de inferioridade. Após a 

abolição da escravidão, as classes dominantes procuraram mudar tal ótica. O trabalho passou 

a ser considerado de uma forma positiva e o “bom trabalhador”, aquele que não se envolvia 

em confusão e trabalhava com disciplina, era elogiado por essas autoridades. Transgredir 

                                                      
162 MATTOS, Marcelo Badaró. Greves e repressão policial aos sindicatos no processo de formação da classe 

trabalhadora carioca (1850-1910) In, MATTOS, Marcelo Badaró (org.) Trabalhadores em greve, polícia em 

guarda: greves e repressão policial na formação da classe trabalhadora carioca. Rio de Janeiro: BOM 

TEMPO; FAPERJ, 2004. 
163 ARANTES, Erika B. Negros do Porto: trabalho, cultura e repressão policial no Rio de Janeiro, 1900-1910 

In, AZEVEDO, Elciene; CHALHOUB, Sidney... (et all.) Trabalhadores na cidade: cotidiano e cultura no Rio 

de Janeiro e em São Paulo, séculos XIX e XX. Campinas: UNICAMP, 2009. 

164 MATTOS, Marcelo Badaró. Greves e repressão policial aos sindicatos no processo de formação da 

classe trabalhadora carioca (1850-1910) In, MATTOS, Marcelo Badaró (org.) Trabalhadores em greve, 

polícia em guarda: greves e repressão policial na formação da classe trabalhadora carioca. Rio de Janeiro: 

BOM TEMPO; FAPERJ, 2004. 
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esse ideal poderia render constrangimentos e humilhações por parte dos órgãos de 

repressão165. 

 Através do Jornal do Brasil de 22 de setembro de 1917 vemos os métodos que a 

polícia utilizava contra parte dos grevistas e possíveis anarquistas. O periódico faz uma 

crítica contundente à abordagem dessas autoridades na Greve Geral de São Paulo de julho de 

1917. O periódico explicita como a polícia via muitos grevistas e o preconceito que essas 

autoridades, e o próprio Jornal do Brasil, tinham em relação ao anarquismo. Denuncia, 

também, as arbitrariedades dos processos de deportação dos estrangeiros que participaram 

da greve e a violência policial: 

 

Prosegue a polícia paulista na sua attitude despótica e violenta em relação 

aos que, tendo tomado parte saliente no movimento paredista de Julho 

último, lhe cahiram no desagrado, sendo por ella considerados 

“indesejáveis”.  E sumariamente, sem a menor fôrma de processo, fóra da 

lei, fora do direito, vae expulsando esses homens, vae embarcando-os com 

a nota de anarchistas perigosos. Cinco passaram hontem por este porto, 

vindos de Santos e destinados ninguém sabe para onde. Decididamente, S. 

Paulo desmente, do modo mais triste, o renome de estado mais adiantado, 

civilisado por excellencia e tido e havido como o da vanguarda na 

Confederação Brasileira: (...) Entretanto, essa folha, como o Jornal do 

Brasil o tem feito, não verberou a acção policial no tocante á necessidade 

de livrar o operariado paulista dos mãos elementos que, com propaganda 

de falsas doutrinas, procuravam arrastal-o á desordem, á indisciplina, ao 

anarchismo. Nem podia ser a polícia censurada por isso, se fizesse pelos 

meios que a lei faculta. Ella, porém, assim não procedeu nem procede. 

Prefere os meios violentos166. 

 

 Apesar desta ótica negativa da polícia em relação aos membros das greves, Aureliano 

Leal procurou atuar em algumas ocasiões como mediador entre os grevistas e patrões. 

Wellington Nébias167 cita que o chefe de polícia interviu desta forma, por exemplo, num 

encontro entre a Resistência de Trabalhadores de Trapiche e Café e a Empresa de Transportes 

Comércio e Indústria. Nébias afirma que o Jornal do Brasil elogiou a postura de Aureliano 

                                                      
165 GOLDMACHER, Marcela. Movimento Operário: aspirações e lutas. Rio de Janeiro (1890-1906). In, 

MATTOS, Marcelo Badaró (org.) Trabalhadores em greve, polícia em guarda: greves e repressão policial na 

formação da classe trabalhadora carioca. Rio de Janeiro: BOM TEMPO; FAPERJ, 2004. 
166 Jornal do Brasil. 22 de setembro de 1917, p. 4. 
167 NÉBIAS, Wellington B. Op. cit. 
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Leal, que segundo o referido periódico agiu “no empenho de evitar graves attrictos e 

alterações da ordem pública”168. 

 Os periódicos frisavam a adesão de membros anarquistas nestes sindicatos, mas 

afirmavam que havia operários pacíficos e ordeiros dentro destas instituições. Muitos 

veículos de imprensa concordavam com a ótica da polícia e difundiam a ideia de que os 

anarquistas eram desordeiros e perigosos agitadores, elementos terroristas que deveriam ser 

detidos. O periódico A Razão deixava clara esta visão, ao separar os grevistas de 1918 dos 

insurretos ácratas: 

 

É preciso separar o joio do trigo. Os operários têm razão. Mas, os operários 

propriamente ditos, isto é, os verdadeiros homens do trabalho, as classes 

proletárias, sempre exploradas e sacrificadas pela ganância dos patrões e 

pela injusta prevenção dos governos. Porque é preciso não confundir, 

sobretudo em hora como esta tão melindrosa e tão incerta, as legitimas 

reivindicações do operariado com a manobra dos políticos despeitados e 

mashorqueiros (...) Ao mesmo tempo, os arruaceiros previamente 

contratados e industriados pelos políticos, dos quaes se tem feito éco certa 

imprensa que vive a pregar a subversão social e política para que assim se 

opere a desejada revulsão que lhes entregue o poder, ensaiaram um começo 

de motim, dirigindo-se para a Intendência da Guerra e commettendo outras 

tropelias. 

Como se vê foram factos distinctos e inconfundíveis. Os operários agiram 

calmamente, commedidamente, legitimamente. Os mashorqueiros 

enscenaram, desde logo, um movimento que nada tinha com as 

reivindicações proletárias, pois o seu carácter era puramente político.169 

 

 É importante destacar que o jornal A Razão critica a atuação policial inclusive em 

relação ao fechamento da UGT. Para o periódico: 

 
As greves prosseguem no terreno pacífico, apesar do furor teutónico de que 

está apossado o sr. Aureliano Leal, que conseguiu com a sua coragem de 

mentir e o seu heroísmo negativo de jurista que fere o direito e de homem 

que desconhece a justiça, induzir o Ministro do Interior interino a pedir ao 

vice-presidente da República a dissolução da União Geral dos 

Trabalhadores e a suspensão temporária das associações que já tinham sido 

fechadas violentamente pela polícia. 

E hontem, no Brazil, em pleno século XX, á luz do sol, como uma 

formidável irrisão á victória da Democracia que o mundo inteiro festeja, foi 

                                                      
168 Jornal do Brasil. O7 de abril de 1918, p.6 Apud NÉBIAS, Wellington. Op. cit, p. 30. 
169 A Razão. 19 de novembro de 1918, p. 1. 
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assignado pelo governo o decreto dissolvendo a União Geral dos 

Trabalhadores170. 

 

O Jornal do Brasil, por exemplo, também concordava com a visão de A Razão 

referente a separação do “joio” e do “trigo”. Ao mesmo tempo que ressaltava a importância 

de uma ação enérgica por parte da polícia, afirmava que muitos grevistas não se aliaram aos 

insurretos. 

 

Dominada por completo a tentativa de perturbação da ordem pública, resta 

tão somente o movimento paredista, no qual estão empenhados os operários 

das fábricas de tecidos, em número superior a vinte mil, os quaes obtiveram 

a adhesão dos metalúrgicos e, em parte mínima, dos operários em 

construcções. O caracter da parede é absolutamente pacífico, o que não 

obsta, entretanto, que a polícia conserve as medidas de rigor adoptadas há 

dous dias, guardando fábricas e oficinas, não permitindo comícios, reuniões 

ou agrupamentos suspeitos e continuando em diligências para a captura de 

elementos tidos como nocivos á ordem pública e que estiveram envolvidos 

no movimento subversivo. 

Apezar dos esforços empregados pelos empreiteiros de mashorcas no 

intuito de obter para a greve a adhesão de outras classes proletárias, não é 

crível que estas se deixem arrastar por essa gente, conservando-se no 

trabalho171. 

 

  

O Imparcial também critica a associação entre grevistas e anarquistas. Para o 

periódico, as autoridades devem saber separar esses dois elementos e os seus objetivos: 

 
O governo persiste em um erro, em que incidiu desde o primeiro momento 

e que poderá levál-o ás mais sérias consequências: é a confusão do 

movimento operário, essencialmente pacífico e ordeiro, com as agitações e 

desordens que se desenrolaram simultaneamente com a greve. 

Preoccupado unicamente com as desordens que já terminaram e filiando o 

movimento trabalhista ás mesmas causas que determinaram aquellas 

agitações, pensa o governo resolver a questão de ordem puramente social, 

formulada pelas classes trabalhadoras, pondo em prática, exclusivamente, 

medidas de repressão mais ou menos violentas que só se justificam em 

relação aos elementos desordeiros e anarchistas. 

Contra estes deve o poder público agir com a máxima energia que alei lhe 

facilita, mas a sua acção não pode deixar de ser ponderada e justa, apurando 

devidamente as responsabilidades dos culpados para que injustamente não 

venham a sofrer innocentes a punição de delictos que não praticaram.  

                                                      
170 A Razão. 23 de novembro de 1918, p. 1. 
171 Jornal do Brasil. 21 de novembro de 1918, p.6. 
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(...) Distinga o governo o grévista do anarchista. A condição do operário e 

o estado de greve não constituem, por si só, nem mesmo indícios para 

presumpção de anarchismo. 

A greve pacífica constitue hoje direito reconhecido pela nossa legislação, 

como pelas dos demais países cultos e quem exerce um direito não pode 

por isso ser considerado criminoso nem tampouco elemento perigoso para 

a ordem pública172. 

 

Estes sindicatos grevistas foram estudados por Wellington Nébias. Para o autor, estas 

associações eram locais democráticos, onde diferentes tendências dividiam o mesmo espaço. 

O anarquismo era uma das correntes de pensamento nestes locais, mas não a única. Nébias 

sublinha que o sindicalismo revolucionário, quando enfocava sua neutralidade política, dava 

brecha para que estas corporações abarcassem uma gama de pensamentos. Nébias também 

afirma que os sindicatos não utilizavam táticas puramente revolucionárias, e dá exemplo da 

UGCC e do COP como adeptos de práticas mutualistas. Ao discorrer sobre a UGCC, por 

exemplo, afirma: 

 

A UGCC tinha interesse no mutualismo e no cooperativismo. Como 

mencionamos anteriormente, a União criou uma Escola Racionalista e 

Primária. Nos seus estatutos, a União declarou ter como objetivos, entre 

outros, a criação de uma Dispensa Operária de Consumo e a criação de um 

Instituto Profissional, para seus associados e seus filhos. Consideramos que 

o interesse na criação dessas instituições não estava relacionado somente 

com o desejo de auxiliar os trabalhadores. Isto fazia parte da estratégia de 

mobilização da UGCC173. 

 

 Em relação a COP, Nébias escreve: 

 

O COP declarava explicitamente não ter interesse em questões políticas ou 

religiosas (...) Assim como as outras associações de trabalhadores 

estudadas, o COP estava interessado em questões econômicas174.  

 

E enfoca o mutualismo do COP no seguinte trecho: 

 

O COP estava interessado nas práticas mutualistas. A associação tinha a 

intenção de criar escolas racionalistas, para educar os trabalhadores. O 

Centro pretendia também criar uma Caixa de Socorros Mútuos, 

desvinculada dos cofres da associação. Em julho de 1918, o COP forneceu 

                                                      
172 O Imparcial. 23 de novembro de 1918. p.1. 
173 NEBIAS, Wellington B. Op.cit, p.131. 
174 NEBIAS, Wellington B. Op.cit. p. 132-133. 
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auxilio a operários que haviam sofrido acidentes de trabalho e desejavam 

se tratar175.  

 

Sobre a UGM, Nébias declara explicitamente que não era uma associação sindicalista 

revolucionária: 

 

Poderíamos então afirmar que a UGM era um sindicato baseado no 

sindicalismo revolucionário? Não. A UGM sofria influência de várias 

correntes ideológicas. Sofria também forte influência dos trabalhadores que 

buscava mobilizar. (...) Além disso a ação direta, que era um ideia 

defendida tanto pelo sindicalismo revolucionário quanto pelo anarquismo, 

não foi a única estratégia de mobilização adotada pela UGM176.  

  

 A FORJ também não era anarquista, mas sim sindicalista. Para corroborar esta tese, 

Nébias analisa a fala do orador Lustosa de Aragão, que proferiu um discurso numa reunião 

no salão da Federação Operária: 

 

Ele reconhecia a existência de anarquistas dentro da Federação, mas 

afirmava que esta não tinha uma orientação anarquista. O esforço da 

Federação estava voltado para a organização das associações de 

trabalhadores. Lustosa defendia o sindicalismo, pois considerava que este 

caminho permitiria, no futuro, a realização da revolução social. Segundo 

Lustosa, a concretização desses objetivos dependeria sobretudo da união 

dos trabalhadores. Essa união deveria se dar através dos sindicatos. Os 

líderes da Federação Operária tinham consciência que a busca do consenso 

entre os trabalhadores era fundamental, pois sem isso não poderia haver 

união177. 

  

Em relação à UOFT, Nébias não associa o sindicato a nenhuma corrente especifica: 

 

A UOFT não adotava oficialmente uma corrente ideológica especifica. Ela 

buscava a união de todos os trabalhadores, independente de suas influencias 

ideológicas. Apenas uma pequena parcela dos trabalhadores se declarava 

como partidário de uma corrente ideológica especifica. A maior parte deles 

sofria influencias de várias correntes, mas não se considerava como 

membro de nenhuma delas178. 

 

                                                      
175 NEBIAS, Wellington B. Op.cit. p. 134-135. 
176 NEBIAS, Wellington B. Op.cit. p. 114-115. 
177 NEBIAS, Wellington B. Op.cit. p. 78-79. 
178 NEBIAS, Wellington B. Op.cit. p. 92. 
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Ao analisar os estudos de Nébias, vimos, portanto, que o autor não associa nenhum 

destes sindicatos ao anarquismo. Para ele, estas associações não adotaram nenhuma corrente 

de pensamento específica. Os anarquistas participaram dos sindicatos, e atuaram proferindo 

palestras e fundando Centro de Estudos para converter o operariado à sua doutrina, mas não 

houve qualquer orientação explícita destes sindicatos no sentido de seguir as ideias 

anarquistas. Algumas destas associações, inclusive, adotavam outras práticas que nada 

tinham a ver com a orientação ácrata, como é o caso do mutualismo e do cooperativismo. 

E o que nos dizem os estatutos destas associações sobre a relação entre anarquismo e 

sindicatos? Analisamos minuciosamente o estatuto da UOFT, UGT, COP, UGCC e UGM e 

chegamos à algumas conclusões. A primeira delas é a de que não há nenhuma declaração 

explícita nos estatutos que associe o sindicalismo revolucionário com qualquer doutrina 

anarquista. A UGT, por exemplo, declarou em seu estatuto, no artigo 3º: 

 

A União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro não pertence a 

nenhuma escola, facção ou doutrina política ou religiosa, não podendo 

tomar parte collectivamente em eleições, manifestações partidárias ou 

religiosas, nem tampouco qualquer de seus membros, individualmente 

livres ou autônomos, poderá servir-se de um título ou função da União 

Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, com esse intuito179. 

 

O artigo 3º do COP também rechaça qualquer associação política, quando diz que “O 

Centro não intervirá em questões políticas ou religiosas”180. A UOFT também ressalta não 

ter relação com nenhuma corrente específica181. A UGCC, no seu artigo 5º declara que “A 

União não fará se representar em actos políticos ou religiosos”182. Já a UGM, no artigo 3, 

                                                      
179 Arquivo Nacional. Estatutos da União Geral dos Trabalhadores do Rio de Janeiro. Fundo: Primeiro Ofício 

de Registro de Títulos e Documentos do Rio de Janeiro. Série: Estatutos de Sociedade Civil. Notação V-65. 

Registro nº 966. 08 de outubro de 1918 (art. 3º) 
180 Arquivo Nacional. Estatutos do Centro dos Operários em Pedreiras. Fundo: Primeiro Ofício de Registro de 

Títulos e Documentos do Rio de Janeiro. Série: Estatutos de Sociedade Civil. Notação V-65. Registro nº 967. 

17 de outubro de 1918 (art. 3º) 
181 . Arquivo Nacional. Estatutos dos Operários em Fábricas de Tecidos. Fundo: Primeiro Ofício de Registro 

de Títulos e Documentos do Rio de Janeiro. Série: Estatutos de Sociedade Civil. Notação V-61. Registro nº 

910. 24 de janeiro de 1918 (art. 3º e art. 5º) 
182 Arquivo Nacional. Estatutos da União Geral da Construção Civil. Fundo: Primeiro Ofício de Registro de 

Títulos e Documentos do Rio de Janeiro. Série: Estatutos de Sociedade Civil. Notação V-62. Registro nº 922. 

22 de março de 1918 (art. 5º) 
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alínea l afirma: “A União não se fará representar em nenhum acto político ou religioso, 

exceptuando-se destes casos as ceremônias de caracter puramente associativo”183. 

Mesmo com os documentos dos sindicatos declarando não pertencer a nenhuma 

corrente política específica, incorreríamos em erro se afirmássemos que estas associações 

não sofreram influência de correntes anarquistas e que não estavam ligadas ao sindicalismo 

revolucionário. Uma das ideias do sindicalismo revolucionário consistia na neutralidade 

política. Se essas associações declaravam não estar comprometidas com nenhuma filiação 

política, isso não as isentava de estarem ligadas ao sindicalismo revolucionário. 

A UGM, por exemplo, parece ter tido uma forte inclinação para o sindicalismo 

revolucionário. No periódico oficial da associação, intitulado O Metallúrgico, há artigos que 

exaltam as ideias do sindicalismo revolucionário. Ollyntho Rabello, por exemplo, escreveu 

no artigo O Syndicalismo: 

 

Os syndicatos ou sociedades de resistência são associações operárias 

destinadas à defesa dos interesses dos trabalhadores contra a exploração dos 

capitalistas. Recebem diversos nomes conforme os paizes: syndicatos, ligas 

de resistência, uniões de officios, associações de classe, trade-unions, etc. 

É o conjunto de idéas e de systemas sobre a organisação operaria, a sua 

acção e os seus methodos de luta(...) Trata de conquistar melhoramentos 

(sobretudo redução de horas), fazendo assim ensaios para a greve geral 

revolucionária.184   

 

Estas associações não receberam influência somente do sindicalismo revolucionário. 

Concordamos com Nébias, quando afirma que estes sindicatos eram lugares bem 

democráticos, com pluralidade de ideias. O estatuto da UGCC frisa a influência de práticas 

mutualistas em seu estatuto, por exemplo, no seguintes itens: 

 

A – Promovendo a união e solidariedade moral e material entre seus 

associados, para cujo fim fundará uma biblioteca e escolas, 

(...) 

C – Cooperando para a fundação de uma dispensa operaria de consumo, 

para seus associados; 

                                                      
183 Arquivo Nacional. Estatutos da Uniao Geral dos Metalúrgicos. Fundo: Primeiro Ofício de Registro de 

Títulos e Documentos do Rio de Janeiro. Série: Estatutos de Sociedade Civil. Notação V-60. Registro nº 902. 

21 de dezembro de 1917 (art. 3º, alínea l) 
184 O METALLURGICO: ORGÃO OFFICIAL DA UNIÃO GERAL DOS METALLURGICOS. 1 de maio de 

1918. p. 4. 
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D – Obtendo colocação para seus associados quando desempregados;185 

 

 Concordamos com Nébias quando destacou esta gama de ideias dentro dos sindicatos. 

O sindicalismo revolucionário e as correntes anarquistas eram uma das formas de 

pensamento que coexistiam nos sindicatos. Acreditamos que as ideias do sindicalismo 

revolucionário foram muito relevantes dentro dessas associações, prova disso são os artigos 

no periódico oficial da UGM, O Metallurgico, exaltando as ideias do sindicalismo 

revolucionário. Em um trecho, por exemplo, há uma valorização de algumas características 

do sindicalismo revolucionário, como a ação direta, e a crítica ao mutualismo. 

 

Sou de accôrdo que se deve transigir na iniciativa de organisação, porém 

nunca abandonar a acção directa como methodo de luta.  

Não é sem fundamento que camaradas cheios de bôas intenções se têm 

dedicado a estes organismos, lutando com bastante sacrifício afim de colher 

o fructo de sua iniciativa. 

Mas, seja qual for o valor do mutualismo, seja qual fôr a utilidade que haja 

para o indivíduo para recorrer a elle, nas condições actuaes da sociedade, o 

importante é que não o pratique o syndicato operário que deve ser 

unicamente uma sociedade de resistência. 

O mutualismo (e com elle o cooperativismo) nao serve senão para mascarar 

a acção econômica da sociedade, e para atrahir, como uma isca traiçoeira, 

uma multidão de apáthicos e inconscientes, que só pensam no subsidio, que 

só se associam com a mira no soccorro e que, depois de associados, só 

aparecem na sede social quando se trata de reclamar do cobre 

providencial.186 

 

E qual era a ligação dos grevistas com os insurretos do levante anarquista? 

 O chefe de polícia Aureliano Leal deixa claro em relatório ao Ministro da Justiça que 

os sindicatos grevistas eram associados ao anarquismo e que muitos operários destas 

associações aderiram à insurreição. Para Leal, havia os sindicatos operários “ordeiros”, mas 

eles estavam sendo ameaçados pelos anarquistas. O chefe de polícia classificou a greve como 

violenta: 

 

Chamo violenta a actual greve, pois, se consegui – graças à imperturbável 

disciplina e imaculado patriotismo das forças de terra e mar e da polícia, 

que foram postas à disposição – evitar a desordem nas ruas, é sabido que 

                                                      
185 Estatutos da União Geral da Construção Civil. Arquivo Nacional. Fundo: Primeiro Ofício de Registro de 

Títulos e Documentos do Rio de Janeiro. Série: Estatutos de Sociedade Civil. Notação V-62. Registro nº 922. 

22 de março de 1918 (art. 2º, alínea A,C,D). 
186 O METALLURGICO: ORGÃO OFFICIAL DA UNIÃO GERAL DOS METALLURGICOS. 1 de maio de 

1918. p. 4. 
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operários honestos, pacíficos e respeitadores da lei estão sendo ameaçados 

na sua liberdade e transformados em escravos dos dynamiteiros que 

existem nas associações acima referidas. E de tal forma agiu a União Geral, 

que induziu cerca de 500 operários, especialmente de tecidos, ao plano de 

assalto á Intendência de Guerra, no dia 18 do corrente, com o intuito já 

conhecido de estabelecer no Brasil o regimen do terror, do saque e do 

sangue dos soviets russos187. 

 

Um espião da polícia, o tenente Ajús, também relatou conexões entre os grevistas e a 

insurreição. Ajús descreve algumas reuniões para abordar os planos insurrecionais: 

 

Tendo conhecimento de que no movimento que se operava tinha a União 

dos Operários em Fábricas de Tecidos grande preponderância, pelo seu 

número de sócios, recursos pecuniários, fez sentir no seu presidente e 

secretário Manuel Castro e Joaquim Moraes, que era mister tomar a referida 

Associação cuidado no caminho que estava trilhando, pois a União estava 

francamente se desviando do seu fim, para trilhar o caminho da subversão 

da ordem, fazendo-lhes ainda sentir que a polícia era conhecedora de todos 

os seus passos e movimentos e que agiria com energia. A despeito das 

observações, a diretoria da União dos Operários, continuava francamente a 

agitar a classe e a ter parte directa no movimento que se preparava (...) 

Comparecendo ao local convencionado, que soube ser o curso do professor 

Oiticica, composto de duas salas, guarnecidas de carteiras e quadro preto, 

o tenente ficou surprehendido com o número considerável de pessoas 

presentes e que calculou em 50, reconhecendo os que vira na véspera em 

casa do Dr. Oiticica, com excepção do Dr. Agripino Nazareth. Pôde 

verificar que alli se achavam representantes de grande número de fábricas 

de tecidos e metalúrgicos, confirmando assim o que lhe dissera o Dr. 

Oiticica188. 

 

Através destes documentos percebemos que a associação entre membros da greve 

geral de 1918 e os insurretos era incontestável. Muitos operários dos sindicatos grevistas 

cooperaram e participaram ativamente da insurreição anarquista. Ao mesmo tempo, 

seguimos a afirmação de Nébias quando diz que uma boa parte do operariado destas 

associações não aderiu ao levante. Prova disso foi o pequeno número de pessoas que de fato 

compareceu à insurreição, em torno de algumas centenas. Indubitavelmente, os insurretos 

não mobilizaram um contingente suficiente nessas associações para derrubar o governo e 

instalar o anarquismo no país.  

                                                      
187 Jornal do Brasil, 24 de dezembro de 1918, p. 7. 
188 Jornal do Brasil, 24 de dezembro de 1918, p. 7. 
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E em que consistiam as demandas dos grevistas? As reivindicações eram por 

melhores condições de vida e de trabalho. Algumas constavam em uma declaração da UOFT:  

 

1º - completa liberdade de pensamento; 

2º - seis dias de trabalho por semana; 

3º - salário mínimo 

4º oito horas de trabalho por dia189  
 

 O motivo da greve não deixa dúvidas: estes trabalhadores estavam exigindo 

melhorias, pretendiam apenas medidas trabalhistas que os atendessem satisfatoriamente, tais 

como as oito horas de trabalho e um salário mínimo. 

 Para compreender o porquê desta greve e suas demandas, devemos analisar o contexto 

da época. Conforme discutimos no capítulo anterior, o período correspondente à Primeira 

Guerra (1914-1918) foi de grande dificuldade para a população. O Brasil passou por um 

período de alta dos preços, que dificultou muito a vida dos trabalhadores. Os custos dos 

gêneros de primeira necessidade estavam cada vez mais elevados. O governo, com o intuito 

de melhorar as condições de vida da população, criou comissões de alimentação. Esta 

medida, porém, revelou-se ineficaz, conforme discute o periódico O Paiz:  

 

Decididamente, é notável a falta de gosto no Comissariado. Todas as suas 

medidas dão máo resultado. Em relação á carne, por exemplo, a situação é 

cada vez mais confusa e mais perturbadora. Não só os preços se mantêm 

elevados nas feiras e nos centros criadores, como ainda não foi possível 

organizar stocks sufficientes em Santa Cruz. D´ahi a resolução de 

determinar que haja um dia sem carne; d´ahi o facto de nos outros dias a 

matança não corresponder ás necessidades do consumo190. 

 

Além disso, já havia uma alta dos preços dos aluguéis, motivada pela implosão de 

cortiços no Centro do Rio de Janeiro, por causa de movimentos para modernizar a cidade, o 

que gerou um déficit habitacional e agravou ainda mais as condições de vida dos 

trabalhadores. Muitos habitantes foram obrigados a se deslocar para zonas mais afastadas do 

Centro, os chamados subúrbios, ou viver nas chamadas “favelas”, que cresceram com a falta 

                                                      
189 ADDOR, Carlos Augusto. Op.cit. p.128. 
190 O Paiz. 19 de novembro de 1918, p.4. 
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de moradia para a população191. Cláudio Batalha, por exemplo, ressalta a mobilidade de 

muitos moradores da cidade, por conta das dificuldades em obter um imóvel: 

 

As dificuldades de obtenção de moradia tornavam as mudanças frequentes 

de endereço parte da vida dos setores mais pobres da população. Esse 

fenômeno continuou a ocorrer mesmo passados vários anos da Reforma 

Passos. Hietor Ferreira Lima, ao chegar ao Rio de Janeiro, em agosto de 

1922, vindo do Mato Grosso com a mãe, morou inicialmente na casa de 

conhecidos no subúrbio de Todos os Santos. Encontrou emprego, como 

ajudante de alfaiate, com um jovem alfaiate baiano que trabalhava e morava 

em uma casa de quarto e sala, alugada nas proximidades da Praça da 

República (na Rua Tobias Barreto). Assim, buscou uma moradia que fosse 

mais próxima do local de trabalho; porém, até o início de 1923, quando se 

instalaram por algum tempo em São Cristóvão, Heitor e sua mãe passaram 

por diversos endereços no centro da cidade (...) Nesse meio-tempo, a 

moradia e oficina de trabalho do empregador de Heitor também passou por 

diferentes endereços: da Rua Tobias Barreto para a Rua São Jorge, depois 

de lá passou pos dois diferentes endereços na Rua Camerino e, finalmente, 

na Praça Tiradentes. Todas essas mudanças ocorreram em menos de dois 

anos192. 

 

 Um outro fator apontado por autores como Addor193 e Nébias194, foi a epidemia de 

gripe espanhola no país. O ano de 1918 foi caracterizado por um surto deste vírus, que se 

desenvolveu mais ainda em virtude das péssimas condições de higiene das moradias na 

capital federal. O Jornal do Brasil de 19 de outubro descreve um surto desse vírus no Rio de 

Janeiro e relata como a gripe prejudicou a rotina da capital federal: 

 

Seria impossível tratar de outro assumpto! Como uma nuvem de gafanhotos 

que, abatendo sobre uma região, tudo devasta desde a mais humilde herva 

ás mais frondosas árvores, mirra e secca as fontes e nascentes d´água 

transformando em árido deserto o que pouco antes era uberdade e vida, 

assim também, parece, qualquer cousa de extraordinariamente grave 

infeccionou por completo o ambiente da nossa cidade transformando-a em 

vasto hospital, espalhando o terror, paralysando toda a sua vida desde as 

mais íntimas occupações de seus habitantes até as mais importantes 

                                                      
191 BATALHA, Claudio H.M. A Geografia Associativa: associações operárias, protesto e espaço urbano o Rio 

de Janeiro da Primeira República. In, AZEVEDO, Elciene; CHALHOUB, Sidney... (et all.) Trabalhadores na 

cidade: cotidiano e cultura no Rio de Janeiro e em São Paulo, séculos XIX e XX. Campinas: UNICAMP, 2009. 
192 BATALHA, Claudio H.M. A Geografia Associativa: associações operárias, protesto e espaço urbano o Rio 

de Janeiro da Primeira República. In, AZEVEDO, Elciene; CHALHOUB, Sidney... (et all.) Trabalhadores na 

cidade: cotidiano e cultura no Rio de Janeiro e em São Paulo, séculos XIX e XX. Campinas: UNICAMP, 2009. 
193 ADDOR, Carlos Augusto. Op. cit. 
194 NÉBIAS, Wellington B. Op.cit. 
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resoluções interessando o regular andamento dos negócios públicos! Tudo 

desapareceu, reina sem entrave Sua Magestade a Grippe!195 

 

Estes anos recessivos ensejaram greves no Brasil. Entre julho e agosto de 1918, por 

exemplo, ocorreram várias na cidade do Rio de Janeiro. Em meados de agosto, já havia 

boatos que haveria uma paralisação na capital federal. No dia 2 de agosto, a UOFT enviou 

uma carta ao Jornal do Brasil, com cópias ao Centro Industrial e a todos os industriais, 

frisando as difíceis condições pelas quais estavam passando e explicitando as seguintes 

reivindicações: 

 
1º) oito horas diárias de trabalho; 

2º) fixação de salário mínimo para os adultos; 

3º) nenhum tecelão trabalhará com mais de dois teares comuns; 

4º) não deverão ser admitidos menores de 14 anos; 

5º) licença com vencimentos de dois meses às mulheres, um antes, outro 

depois do parto; 

6º) abolição das lançadeiras que requeiram o esforço da aspiração para 

funcionar; 

7º) aumento para os contramestres proporcional ao aumento para os 

tecelões 

8º) abolição de todos os descontos nos salários dos operários196. 

 

 Com todos estes problemas, os industriais não estavam dispostos a ceder. Segundo 

Nébias197, já havia atritos entre a UOFT e os patrões antes da greve começar. A UOFT 

pressionava os industriais a aumentarem os salários por conta da carestia, mas os patrões não 

aceitavam, pois diziam que a atual situação não permitia. A UOFT, então, realizou um estudo 

técnico no qual foi detectada a possibilidade de aumentar os salários, e as condições de 

trabalho dos operários. Nébias descreve a tensão entre os industriais e a UOFT, que em seu 

entendimento foi crucial para o início da greve: 

 

No dia 30 de outubro, a UOFT encaminhou um ofício ao Centro Industrial. 

Neste, ela reivindicava um abono de 30% no salário dos operários parados 

por causa da epidemia, a dispensa dos aluguéis das casas de propriedade 

das indústrias e o retorno do funcionamento das fabricas por 56 horas 

semanais.  No dia 9 de novembro, os industriais, que haviam se reunido no 

Centro Industrial, informaram que não poderiam atender às reivindicações 

da UOFT, devido à conjuntura recessiva e a existência de grande 

                                                      
195 Jornal do Brasil. 19 de outobro de 1918, pg.2. 
196 ADDOR, Carlos Augusto. Op. cit. p. 112. 
197 NÉBIAS, Wellington B. Op.cit. 
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quantidade de produtos estocados. Essa resposta dos industriais irritou 

profundamente os trabalhadores, que a consideraram uma demonstração de 

grande insensibilidade dos patrões. Durante o mês de outubro e o início do 

mês de novembro, as relações entre os industriais e os trabalhadores em 

fábricas de tecidos foram se tornando mais tensas. A significativa 

deterioração da situação econômica dos trabalhadores, nesse curto período, 

foi fundamental para a ocorrência da greve em novembro.198 
 

Os industriais se queixavam que os operários não foram compreensivos, e não 

concordaram com os motivos da greve. Para eles, mesmo com as dificuldades inerentes à 

conjuntura recessiva do país, os patrões fizeram de tudo para manter as fábricas abertas. Na 

visão dos industriais, os trabalhadores não estavam reconhecendo os esforços dos patrões 

para lidar com a crise. Segundo um Relatório da Diretoria do Centro Industrial do Brasil do 

ano de 1922: 

 

a) Apesar de não estarem tendo lucros, em virtude dos aumentos de 

salários e dos preços das matérias-primas, os industriais – por 

“sentimentos e deveres de humanitarismo e de sincero amor à ordem 

pública” – mantiveram as fábricas abertas; 

b) Os industriais não só mantiveram as fábricas abertas, como 

continuavam cumprindo lealmente o acordo celebrado com a UOFT em 

agosto/setembro, que previa que as fábricas trabalhassem até 56 horas 

semanais, e não 56 horas semanais – “as fábricas de tecidos, embora 

com sacrifício, estavam trabalhando com um horário que ia de 40 a 50 

horas; 

c) Os industriais ofereceram aos operários em fábricas de tecidos “prontos 

auxílios médicos, farmacêuticos, dietéticos e funerários (às vítimas da 

epidemia de gripe), além de não exercerem pressão sobre o pagamento 

dos aluguéis de casas em vilas operárias199. 

 

Os patrões, ao se recusarem negociar com os grevistas, se aproveitaram da intensa 

repressão policial que se seguiu após o dia 18 de novembro. A polícia, ao fechar sindicatos e 

procurar associar muitos destes grevistas à insurreição anarquista, motivou os industriais a 

não atender as exigências da greve. Além disso, os industriais deixaram de reconhecer a 

UOFT como entidade representativa dos trabalhadores têxteis200. Os patrões começaram a 

chamar os membros da associação de anarquistas, como o relatório abaixo confirma: 

                                                      
198 NÉBIAS, Wellington B. Op. cit. p.184. 
199 RELATÓRIO  DA DIRETORIA DO CENTRO INDUSTRIAL DO BRASIL (para ser apresentado à 

Assembleia Geral Ordinária do ano de 1922. Centro Industrial do Brasil – antiga Sociedade Auxiliadora da 

Indústria Nacional (Grêmio fundado em 1820)). Item II. Apud ADDOR, Carlos Augusto. Op. cit. p.136. 
200 ADDOR, Carlos Augusto. Op.cit. 
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Elementos anárquicos, infelizmente, dominaram, afinal, a diretoria da 

UOFT. Os elementos aceitáveis e moderados foram batidos, como muitas 

vezes acontece no meio de agitações e de crises do trabalho, durante as 

quais, facilmente, conseguem dominar as minorias extremadas201. 

 

Segundo Addor202, a greve redundou num extremo fracasso. Conforme analisamos 

anteriormente, a polícia, associando muitos destes operários aos insurretos, que no mesmo 

dia tentaram tomar o Palácio do Catete e instaurar um sistema anarquista no Brasil, atuou de 

forma excessivamente repressiva. Em 20 de novembro do ano de 1918, por exemplo, o chefe 

de polícia fechou a UOFT, a UGM e UGCC, com o argumento de conter elementos 

anarquistas. No dia 30, a UOFT pediu aos operários que retornassem ao trabalho, sem que 

eles tivessem as suas reivindicações atendidas. No dia 02 de dezembro, todas as indústrias 

estavam funcionando, com a exceção da Fábrica Aliança. Apesar de toda a repressão, em 

fevereiro de 1919 a UGM e UGCC voltaram a funcionar203.  

Nébias, ao investigar as associações grevistas, defende que não houve um fracasso 

geral. O COP, diferentemente dos outros sindicatos, conseguiu resultados satisfatórios, como 

a jornada de trabalho de oito horas e o aumento dos seus vencimentos. Segundo o autor, os 

operários do COP foram beneficiados pelo relacionamento mais democrático com seus 

patrões204. 

Devemos ressaltar, também, que esta greve, apesar de ser associada negativamente à 

insurreição anarquista, trouxe à tona a questão das leis relativas ao trabalho. Mesmo os que 

criticaram duramente as associações, por suas ligações com a revolta anarquista, reconheciam 

que havia na greve um operariado somente interessado em reivindicar melhores condições 

de trabalho. Muitos setores da sociedade apoiavam as demandas dos operários205. Esta greve, 

junto de outras que ocorreram no final da década dos anos 1910, pôs em evidência a questão 

do Código do Trabalho. 

                                                      
201 RELATÓRIO  DA DIRETORIA DO CENTRO INDUSTRIAL DO BRASIL (para ser apresentado à 

Assembleia Geral Ordinária do ano de 1922. Centro Industrial do Brasil – antiga Sociedade Auxiliadora da 

Indústria Nacional (Grêmio fundado em 1820)) Apud ADDOR, Carlos Augusto. Op. cit. p.136. 
202 NÉBIAS, Wellington B. Op. cit. 
203NÉBIAS, Wellington B. Op. cit. 
204 NÉBIAS, Wellington B. Op. cit. 
205 NÉBIAS, Wellington B. Op. cit. 
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Ao analisarmos, portanto, a greve geral de 1918, constatamos que ela não foi um 

completo fracasso. Alguns trabalhadores, como os do COP, utilizaram estratégias mais 

integradas ao sistema vigente e viram parte de suas reivindicações serem atendidas. A greve 

também ajudou a pôr em evidência a questão do Código do Trabalho, que deu origem as 

primeiras normas trabalhistas na década de 1920206. 

 

2.2  A Insurreição Anarquista de 1918 

 No mesmo dia da greve geral de 1918, ocorreu um outro evento. Centenas de pessoas, 

às 17 horas, se reuniram no Campo de São Cristóvão. O Jornal do Brasil descreveu 

minuciosamente os acontecimentos: 

 

Ontem, cerca das 17 horas, foram chegando ao Campo de São Cristóvão 

grupos de operários, que em atitude pacífica, iam cada vez mais 

engrossando a onda. A Polícia do 19º Distrito que tivera conhecimento 

antecipadamente desta reunião estava a postos.  

Começaram então a circular boatos, e cada qual o mais desencontrado, 

sendo que alguns emprestavam aos operários ideias sinistras. Enquanto 

isso, o grupo ia se tornando mais numeroso. Cerca de 400 homens estavam 

ali reunidos. Os telefones não cessavam de bater e o Chefe de Polícia a todo 

momento pedia informações ao delegado Dr. Benedito da Costa Ribeiro. 

Por fim as ordens foram positivas. O Chefe de Polícia determinava ao 

delegado que dissolvesse o grupo. 

O Sr. Dr. Costa Ribeiro reuniu então os guardas civis nºs 376 e 263, o fiscal 

Ávila, soldados da Brigada Policial, os comissários Lacerda e Ferreira e 

dirigiu-se para o grupo207. 

 

O jornal começa então a descrever os confrontos entre a polícia e os revoltosos. 

 

Aproximando-se do grupo, o delegado dirigiu-se a alguns operários 

intimando-os a que se dissolvessem em nome do Chefe de Polícia. 

De todos os lados irromperam em brado de protesto: 

Não pode! Não pode! Não pode! 

O delegado fez ver que seria forçado a recorrer ao emprego da força. Os 

protestos redobraram: 

- Não pode! Não pode! Não pode! 

Os soldados da polícia espalharam-se e, imitados pelos guardas civis, 

tentaram prender os mais exaltados. 

Isso serviu para provocar mais indignação. Os protestos aumentaram.  

A situação, de momento, tornou-se complicadíssima e aquele grupo enorme 

procurou envolver os policiais, que recuavam. 

                                                      
206 NÉBIAS, Wellington B. Op. cit. 
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Do grupo operário foi, então, disparado um tiro de revólver, justamente no 

momento em que um soldado empunhava sua pistola. 

O momento era da maior gravidade. Vários tiros foram disparados. A 

polícia, batendo em retirada, também disparou as suas armas, recolhendo-

se à delegacia no Campo de São Cristóvão, cujo edifício procurou defender 

a todo o transe.  

Já ninguém mais se entendia. Havia uma perfeita conflagração, sendo 

cerradíssimo o tiroteio entre os policiais e os operários. 

Esses, em dado momento, fizeram explodir uma bomba de dinamite no 

Campo de São Cristóvão e logo em seguida outra dentro da delegacia.  

O tiroteio era incessante. Mais uma outra bomba foi explodir dentro da 

delegacia, que foi invadida pela onda popular, que tudo quebrou e revolveu. 

A esse tempo acudia uma força de 20 praças de cavalaria do Exército, que 

fez fogo para dentro da delegacia que estava completamente em poder dos 

assaltantes208. 

 

Com a chegada de reforços da cavalaria e vendo que não conseguiriam obter sucesso, 

os revoltosos fugiram e a polícia obteve sucesso na repressão ao movimento: 

 

Estes fugiram em debandada, chegando alguns a galgar o muro dos fundos 

da delegacia, indo cair nos quintais das casas vizinhas, onde ficaram 

ocultos. Dizia-se que após a delegacia, seria assaltada a Intendência da 

Guerra, também no Campo de São Cristóvão. 

A situação parecia mais grave. Pouco a pouco o grupo foi recuando. Ouviu-

se então a sereia do auto-socorro nº 10, da Brigada Policial. 

Os operários correram ao seu encontro e o dinamitaram, e os soldados 

reagiram, mas o auto ficou completamente inutilizado e lá se acha no 

Campo de São Cristóvão. 

A força de cavalaria do Exército, já então auxiliada pela polícia, saiu em 

perseguição dos operários, que já se achavam desorganizados e corriam em 

todas as direções, fugindo à carga de cavalaria. 

Em maior número, os operários tomaram a direção da Rua Figueira de Melo 

e ao passarem pelo auto-socorro nº 10, atiraram sobre os seus destroços uma 

outra bomba de dinamite, que não tingiu o alvo. 

Acudindo ao estampido, os soldados do exército deram ainda uma carga de 

cavalaria, que valeu a limpeza completa do campo. 

Ainda assim, a cavalaria avançou até Rua Figueira de Melo, por onde em 

desordem os operários corriam em fuga precipitada. 

Estava restabelecida a ordem no Campo de São Cristóvão209. 

 

 

                                                      
208 JORNAL DO BRASIL. 19 de novembro de 1918 Apud ADDOR, Carlos Augusto, Op. cit. p.121-123. 
209 JORNAL DO BRASIL. 19 de novembro de 1918 Apud ADDOR, Carlos Augusto, Op. cit. p.121-123. 
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Ao estudar os protestos populares, George Rudé buscou analisar as causas: Por que 

os revoltos resolviam se sublevar? Qual era o contexto que propiciava uma revolta? Vamos 

então analisar os motivos e o contexto socioeconômico da insurreição anarquista.210 

Os objetivos destas pessoas responsáveis pelos conflitos são explícitos: tinham 

pretensão de tomar o poder e instalar um sistema anarquista no país. Estes homens almejavam 

invadir pontos específicos como a Intendência de Guerra e em seguida tomar o Palácio do 

Catete, depor o presidente e instalar o Conselho de Operários e Soldados211. 

Sem dúvida, o sucesso da Revolução Russa de 1917 influenciou os insurretos. Para 

estes homens, esta revolução demonstrou que era possível derrubar poderes conservadores e 

estabelecer regimes de cunho socialista em outras partes do mundo. Oiticica assim descreve 

o panorama após a Revolução Russa: 

 
A Revolução Russa despertou a atenção do mundo inteiro para o 

anarquismo (...) Foi uma revelação. A utopia se realizava. As federações de 

operários governavam com milhões de homens no trabalho, os Sovietes 

demonstravam ser possível e desejável a eliminação do Estado e do 

capitalismo, fomentadores de guerras e perturbadores da produção e 

distribuição justa das riquezas, aparelhos de exploração, compressão e 

desperdício de energia aproveitável212. 

 

Além deste clima revolucionário motivado pela Revolução Russa, alguns fatores 

foram essenciais para encorajar os revoltosos. Moniz Bandeira213 elenca dois deles: o 

momento recessivo que contribuiu para piorar as condições do operariado, frente a recusa 

dos patrões em atender as demandas dos trabalhadores e o surto de gripe espanhola que 

agravou ainda mais as condições de vida da população. A Primeira Guerra Mundial com a 

consequente carestia e a gripe espanhola criou um clima propício para revoltas como a da 

insurreição anarquista. Jornais da época demonstraram como a situação da população pobre 

da cidade se agravou. Ao tratar da Influenza (ou gripe espanhola), o Correio da Manhã 

relacionou com as péssimas habitações cariocas: 

 

                                                      
210 RUDÉ, George. Ideologia e Protesto Popular. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. 
211 ADDOR, Carlos Augusto. Op. cit. 
212 JORNAL DO BRASIL. 08 de maio de 1919. In: OITICICA, José. Ação Direta: Antologia dos melhores 

artigos publicados na imprensa brasileira – meio século de pregação libertária. Rio de Janeiro: GERMINAL, 

1972. p. 65-66. 
213 BANDEIRA, Moniz. O ano Vermelho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967. 



67 
 

 
 

A dolorosa experiência da epidemia reinante chama a attenção para as 

péssimas condições das habitações collectivas do Rio de Janeiro. É 

vergonha, é crime imperdoável aos poderes públicos, o estado em que se 

encontram quase todas essas habitações numa cidade que exteriormente 

offerece o aspecto adeantada, civilizada, ultimamente aformoseada como a 

nossa capital. A luta trava-se entre o interesse geral e o particular dos 

proprietários desses fócos de infecção, desses antros de podridão, 

indivíduos que na sua generalidade, absorvidos pela ganância, têm 

obliterado todo sentimento de humanidade214. 

  

O contexto de greves proporcionou o ânimo que faltava aos insurretos para elaborar 

o levante. Conforme já explicitado, o período entre 1917-1918 foi marcado por muitas greves 

no país. Em julho de 1917, tivemos uma importante Greve Geral em São Paulo, e em 1918 

eclodiu, em Niterói, a da Cantareira. Havia, portanto, problemas sociais agravados pela 

conjuntura econômica e um contexto de mobilização do operariado. Alexandre Samis 

demonstra que a instabilidade política com a doença do presidente Rodrigues Alves, além da 

conjuntura recessiva, aumentou a crença de que a revolta seria um sucesso. Samis descreveu 

todo o processo de instabilidade política propiciado pela enfermidade do presidente:  

No Rio de Janeiro, em 15 de novembro, Delfim Moreira tomaria posse 

interinamente da presidência da República. O candidato eleito para o cargo, 

Rodrigues Alves, havia caído enfermo e o vice-presidente assumia a 

titularidade. A instabilidade política, associada à mobilização operária e à 

conjuntura internacional revolucionária, indicava para os trabalhadores as 

condições favoráveis para uma greve insurrecional.215 

 

Temos, porém, que separar os objetivos dos insurretos e de muitos operários da greve 

geral de 1918. Enquanto muitos dos grevistas queriam melhorar as condições de vida que se 

agravaram com a carestia e a gripe espanhola, os integrantes da insurreição anarquista 

queriam derrubar o governo e implantar o anarquismo no país. Nem todos os operários da 

greve geral de 1918 almejavam mudar a sociedade vigente, eles queriam apenas que as suas 

reivindicações fossem atendidas pelos patrões. 

Segundo Addor, o fracasso da revolta se deve, principalmente, a um espião, o tenente 

Ajus, que se infiltrou no movimento e relatou aos policiais os planos dos insurretos. As 

autoridades já conheciam os planos libertários e os detalhes relativos à sua consecução216. O 

                                                      
214 Correio da Manhã. 8 de novembro de 1918, p.2. 
215 SAMIS, Alexandre. Pavilhão negro sobre pátria oliva: sindicalismo e anarquismo no Brasil. In 
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Jornal do Brasil de 24 de novembro de 1918 demonstrou como Ajus conseguiu se infiltrar 

no movimento: 

 

De todos os depoimentos o mais importante é do Tenênte do Exército Jorge 

Elias Ajús, a quem o comissário Rodrigues fez referência como tendo 

acompanhado todos os preparativos do movimento. Resumindo, o referido 

official, depois de declarar que, convivendo com Ricardo Corrêa Perpetua, 

que é empregado de sua mãe, sabe ser o mesmo completamente imbuído de 

idéas anarchistas, disse que “nos primeiros dias de novembro, certa 

occasião, estando em casa, viu chegar junto do balcão onde se achava 

Ricardo um indivíduo alto, moço, bem apessoado e que soube chamar-se 

Manuel Campos e fez a entrega a Ricardo de um embrulho dizendo-lhe: 

“são para distribuir amanhã, na Villa Militar”: hoje temos reunião no... não 

percebendo qual o local; (...) aproveitando um afastamento ocasional de 

Ricardo, “abriu o embrulho e verificou que se tratava de boletins sediciosos 

dirigidos a soldados e marinheiros: ciente de tal descoberta e julgando bem 

da sua gravidade, entendeu ser seu dever dar conhecimento a seus 

superiores. (...) Meditando na maneira de entrar no assumpto e lembrando-

se de que haveria uma reunião nesta noite, vendo que effectivamente 

Ricardo se vestia para sahir, o Tenente Elias fingiu-se desgostoso com a 

actual forma de governo, que entendia deve ser substituída por uma forma 

inteiramente popular (...) e pondo-se assim de accordo com as idéas que 

revelava Ricardo acabou por dizer que havia um movimento muito bem 

organizado para alterar a forma de governo217. 

 

O Jornal do Brasil também destacou os motivos que levaram ao malogro da 

insurreição anarquista. O periódico, assim como Addor, relacionou a atuação da polícia como 

o principal motivo para o fracasso do levante. 

 

Mallogrou o plano subversivo porque a polícia, que de há muito 

acompanhava a acção dos agitadores, delle foi sabedora e as possíveis 

medidas foram tomadas para fazel-o fracassar218. 

 

A entrada do tenente Ajús como espião e as informações que forneceu à polícia 

ajudaram a desmascarar o movimento anarquista. Há ainda alguns autores que apontam 

outros detalhes que foram responsáveis pelo fracasso do levante anarquista. Astrojildo 

Pereira219, por exemplo, cita a falta de organização dos insurretos e Moniz Bandeira220 

                                                      
217 Jornal do Brasil, 24 de dezembro de 1918. p. 7. 
218 Jornal do Brasil, 24 de dezembro de 1918. p. 7. 
219 PEREIRA, Astrojildo. Formação do PCB, 1922-1928: notas e documentos. São Paulo: Anita Garibaldi; 

Fundação Mauricio Grabois, 2012, 3 ed. 
220 BANDEIRA, Moniz. Op. cit. 
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ressaltou o fato dos revoltosos não terem buscado o apoio dos operários de serviços básicos 

para a cidade, como os da Light e os que trabalhavam com o abastecimento de água para a 

população. 

Não há uma explicação mais aprofundada sobre o que Astrojildo Pereira221 queria 

dizer em relação à falta de organização do movimento, mas o fato é que algumas falhas 

contribuíram para o fracasso do levante. Houve deslizes que precipitaram o fracasso da 

insurreição, prova disso foi a adesão rápida do espião da polícia Ajus ao movimento. Os 

organizadores também não refletiram sobre o real número de participantes da insurreição, 

preferindo acreditar que havia, segundo José Oiticica, “quatro mil operários dispostos a 

tudo222”.  

 Para Moniz Bandeira,223 o apoio de operários de serviços básicos da cidade, como os 

da luz e da água, facilitariam o sucesso da insurreição. Sem dúvida, a greve desses 

trabalhadores ajudaria a desestabilizar o governo, pois haveria o receio de interrupção do 

fornecimento regular dessas atividades para a população. 

Todos os fatores levantados pelos autores foram essenciais para o malogro da 

insurreição anarquista, mas pensamos que o motivo principal foi o pouco apoio que a a 

mesma obteve dos diferentes extratos sociais, inclusive dentro do próprio movimento 

operário. A insurreição foi facilmente p0debelada por causa da pouca adesão da sociedade às 

ideias anarquistas. Prova disso foi o número de pessoas que compareceram ao Campo de São 

Cristóvão: apenas umas centenas, como demonstra Wellington Nébias224. Neste sentido, 

concordamos com a afirmação de Sheldon Maram225 e Boris Koval226, de que o fato do 

movimento não ter buscado apoio de outros setores da sociedade redundou no fracasso da 

insurreição. Era muito remota a possibilidade dos insurretos obterem auxílio de outras 

camadas sociais, pois havia uma forte campanha na mídia contra os anarquistas. Estes 

libertários eram taxados de “terroristas” e elementos agitadores. Para estes meios de 
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comunicação, a polícia deveria reprimir os anarquistas, pois eram elementos que 

influenciavam perigosamente a ordem do operariado nacional. Esta propaganda negativa 

contra os anarquistas parece ter surtido um efeito muito considerável sobre a opinião pública. 

Vemos, por exemplo, em jornais como A Noite, a forma como eram tratados por órgãos da 

imprensa. Para estes meios de comunicação, o anarquismo era ameaçador e perturbador da 

ordem: 

 

Quando foi pelos últimos distúrbios, em Nictheroy, surgiu uma pergunta 

ameaçadora, terrível. Seria tudo obra do anarchismo, que se firmava no Rio, 

saindo do platonismo dos “meetings” para o campo de acção da prática? 

(...) Era preciso, no entanto, apurar, por um inquérito, pesquisas 

escrupulosas e com todas as minúcias, a verdade sobre a ameaça do 

anarchismo professado no Rio (...)227  

 

Conforme Érica Sarmiento demonstra em sua tese de doutorado, houve indivíduos 

acusados injustamente de serem perigosos anarquistas, e receberam a pecha de “terroristas” 

ou “dinamiteiros”. Ao analisar a expulsão dos imigrantes galegos do Rio de Janeiro, 

Sarmiento chegou à conclusão que parte desses estrangeiros foram deportados 

arbitrariamente. Cita como exemplo, a deportação de Primitivo Ayrosa, imigrante 

declaradamente anarquista, que foi expulso por ser associado com “dinamiteiros”. Para 

Sarmiento, “Que Primitivo Ayrosa era anarquista nenhum jornal o negava, mas dizer que 

estava conforme a sua expulsão era um argumento difícil de acreditar”228. A autora ainda 

detalha outros procedimentos policiais que revelam o pouco cuidado com a legalidade. 

Sarmiento cita as críticas do cronista João do Rio, no jornal intitulado A Pátria. Sobre o 

acontecimento: 

 
Segundo o jornalista, não houve nenhuma prova contra os estrangeiros 

expulsos e que ademais da polícia querer acabar com a imigração 

portuguesa, também perseguiam a espanhóis, “espanhóis da Galiza” – conta 

João do Rio – cujo único crime horrendo (no caso de Primitivo Ayrosa) era 

de ser o orador oficial da Sociedade dos Padeiros. A violência das 

autoridades brasileiras se estendia aos familiares dos anarquistas, atuando 

contra as leis que proibiam a expulsão dos filhos dos imigrantes nascidos 

no Brasil. Muitos estrangeiros eram desaparecidos sem deixar rastro. O 
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nome de Primitivo Ayrosa, um mês antes da expulsão, apareceu apareceu 

numa notícia intitulada “Mais trabalhadores nacionais e estrangeiros 

desaparecidos”, onde há uma lista de vários indivíduos presos e que 

posteriormente haviam desaparecido da delegacia. O mesmo jornal, no dia 

18 de fevereiro de 1921, denuncia a polícia e a imprensa carioca por fazer 

uma campanha contra a violência dos anarquistas sem haver demonstrado 

com provas contundentes a existência das dinamites229. 

 

Ser anarquista no Brasil poderia, portanto, gerar constrangimentos. Em muitos casos, 

seria taxado como suspeito pela polícia e sofreria preconceito por parte da opinião pública. 

Conviveria com a fama de violento e terrorista. 

É correto afirmar que muitos anarquistas receberam a pecha de violentos 

injustamente. Devemos pontuar, porém, que havia ácratas que utilizavam a violência como 

estratégia. Esses indivíduos realmente utilizavam dinamites e outros meios de ação direta. 

Na própria insurreição anarquista, o Correio da Manhã demonstra que foi utilizada a 

dinamite: 

 

Era o plano daquella gente atacar a Intendência da Guerra. 

Impedidos, os agitadores voltaram as suas vistas para a delegacia e para ella 

se arremetteram. Um bomba de dynamite foi arremessada sobre o auto-

caminhão da Brigada e explodiu com fragor, ferindo quatro soldados. Outra 

foi explodir a (?) do lado esquerdo, á entrada, quebrando os vidros (?) e 

uma outra nas proximidades da Intendência230. 

 

Devemos levar em conta também o caráter extremamente conservador da sociedade 

brasileira para explicar essa ojeriza de parte da sociedade a causa anarquista. O Brasil era 

uma república elitista e recém-saída de um regime escravocrata. A opinião pública, de acordo 

com Maria Efigênia Resende231, em sua maioria, era dominada pelo pensamento das classes 

dominantes. 

Indiscutivelmente, faltou mais apoio dos operários ao levante. Jornais voltados para 

a classe operária como A Razão, demonstraram que esta adesão não era unânime nem mesmo 

dentro do movimento operário. Para o periódico: 
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O operariado não se desmanda nem se desvaria. Deante do egoísmo 

implacável dos patrões, usam do direito de greve, que a Constituição lhes 

garante e que é uma das grandes conquistas liberaes dos nossos tempos. 

Não promovem arruaças nem assumem atitudes subversivas. Conduzem 

com serena energia as suas reivindicações, recusando participar de qualquer 

movimento cujos objectivos envolvam a satisfação dos muitos desígnios 

dos políticos que se não conformam com o merecido ostracismo a que 

foram comdemnados. Infelizmente, porém, esses elementos deletérios que 

querem explorar, em proveito das suas delirantes ambições, o actual 

momento político, aproveitaram a opportunidade, que lhes oferecia a greve 

dos operários das fábricas de tecidos, hontem declarada, para provocar 

motins que, coincidindo com as reivindicações proletárias e com ellas se 

confundindo, poderiam assumir as proporções de um movimento sério e 

justo, facilitando, desse modo, a victória dos aventureiros que insistem em 

assaltar o poder232.  

 

 Muitos dos grevistas faziam questão de declarar que não tinham qualquer vínculo 

com a insurreição e com a doutrina anarquista. A afirmação de um dos diretores da UOFT é 

clara em relação a esta tentativa de dissociação: 

 

... Relativamente as lamentáveis occurências em que, dizem, se viram 

evolvidos a alguns de nossos companheiros, podemos garantir ao Jornal do 

Brasil que a União dos Operários em Fábricas de Tecidos jamais pensou 

em atentar contra a propriedade alheia ou contra a vida de quem quer que 

seja, e menos ainda pretendeu ou pretende agir com fins políticos. 

Composta unicamente de trabalhadores, amigos da ordem e respeitadores 

das leis e das autoridades, a União não deixará de pugnar pelos direitos e 

interesses de seus associados, mas sem quebra da norma de conducta que 

adoptou para esse fim, não se prestando de forma alguma a servir aos 

interesses dos que só vém no operário um instrumento para a satisfação dos 

seus ódios, das suas paixões ou ambições condenáveis233. 

  

Astrojildo Pereira, um dos líderes da insurreição, deixa claro que havia divergências 

entre as associações e os anarquistas. Ao comentar uma mensagem da UGT ao Congresso, 

Astrojildo opina: 

 

... A mensagem da UGT é o mais cândido e modesto dos programas 

protetarianos que já se apresentaram nesses dias sanguinolentos de guerras 

e revoluções. O Sr. Álvaro de Carvalho, e com ele a Câmara, o Congresso, 
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o Governo, se tivessem uma visão exata dos acontecimentos formidáveis 

que agitam o mundo, teriam recebido a representação da comissão federal 

da UGT como um presente de amigos e, amigavelmente (...) tratariam de 

concretizar, com uma série de decretos, as medidas apontadas e reclamadas. 

Evidentemente, os graves problemas do momento não ficariam 

solucionados com isso: mas seriam anteparados, suavizados, disfarçados 

por algum tempo mais. Para as classes trabalhadoras, seria a maior das 

desgraças a sua aceitação pelos governantes. Seria o triunfo da colaboração 

de classes, colaboração, já se sabe, de benefícios unilaterais, de exclusivos 

benefícios para a burguesia (...).234 

   

Quando ressaltamos que a insurreição não obteve o apoio necessário do movimento 

operário, não estamos afirmando que o anarquismo era insignificante dentro dos sindicatos. 

Prova disso é a adesão de muitos membros das associações ao sindicalismo revolucionário. 

O que estamos discutindo é que não foi o suficiente para mobilizar um contingente 

significativo para o levante insurrecional. Muitos operários eram conservadores e não 

compactuavam com as ideias anarquistas, e com certeza havia dentro dos sindicatos uma 

parte que acreditava que a mudança deveria ser feita aos poucos, sem revoltas ou explosões 

de violência. Mesmo em sindicatos como a UGM, havia operários que buscavam se dissociar 

do estigma de anarquista, conforme demonstra o artigo do jornal O Metallúrgico: 

 

Devemos ter em vista que a maioria dos jornaes desta cidade só deturpa as 

razões que assistem, appellidando-nos de anarchisadores e outras coisas 

mais, porque lhe convém defender o capitalismo. Porém, emquanto não 

vem esse campeão, que divulgará todas as nossas verdades e protestará 

contra todas as prepotências praticadas contra nós, devemos comprar 

sempre aquelles que vão noticiando com mais imparcialidade a nossa causa 

e nesse logar actualmente se encontra A Razão, que é o único que tem dito 

algumas verdades com firmeza235. 

 

 O periódico A Razão, por exemplo, que se dizia voltado para a classe operária e 

apoiava as demandas dos grevistas de 1918, fazia muitas críticas aos membros da insurreição. 

Ao censurar as atitudes repressivas do chefe de polícia Aureliano Leal, o jornal separou as 

reivindicações de grevistas e insurretos: 

 
Para cohonestar essa miserável attitude, o chefe de polícia teima em afirmar 

que o operariado está agindo como instrumento de uma conspirata 

                                                      
234 CRÔNICA SUBVERSIVA. nº 1 (1 de junho de 1918 a nº16 (12 de outubro de 1918), Ano I: Redator único: 

Astrojildo Pereira Apud ADDOR, Carlos Augusto. Op. cit. p. 110-111. 
235 O METALLURGICO: ORGÃO OFFICIAL DA UNIÃO GERAL DOS METALLURGICOS. 1 de maio de 

1918, p. 3. 
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anarchista. Essa monstruosa calumnia já foi pulverisada: já se demonstrou 

não ser possível a menor confusão entre as justas reivindicações operárias 

e os planos mashorqueiros de meia dúzia de alucinados e de políticos sem 

escrúpulos. Mas, o sr. Aureliano Leal não é (?) que vacille em praticar mais 

uma indignidade. Dahi a desfaçatez com que prosegue na affirmativa de 

que os operários estão agindo de accordo com os agentes anarchistas e os 

políticos que conspiram contra a ordem social e política236. 

 

Os insurretos subestimaram essa falta de apoio. Em um dos relatórios do tenente Ajus, 

assim é descrito o plano: 

 
... nesta occasião, o professor Oiticica, disse que dispunha de quatro mil 

operários dispostos a tudo, mil seiscentas bombas de explosão por contacto 

já distribuídas, seis automóveis para movimentação e transmissão de 

ordens, os quaes para serem reconhecidos traziam um lenço amarrado no 

para-brisa, de uma turma de metallurgicos encarregada de dynamitar uma 

das torres da Light para que a cidade ficasse ás escuras; de uma outra turma 

que cortaria os fios telephonicos e de quatro pessoas dentro do próprio 

telegrapho. Que impediriam a transmissão de telegrammas; de quarenta 

caixas de petróleo e gazolina para incendiarem o edifício do Quartel 

General e a Repartição Central da Polícia; e de turmas para o 

aprisionamento de três Generaes e do Chefe de Polícia237. 

  

Como podemos analisar no documento acima, José Oiticica acreditava que a 

insurreição teve muito mais apoio dos operários do que de fato ocorreu. Conforme já 

explicitado, esta revolta contou com uns 400 a 500 indivíduos, algo bem distante das 4.000 

pessoas que Oiticica dizia estar disposta a aderir ao movimento. Provavelmente, outros 

homens que estavam reunidos com Oiticica no dia do planejamento também confiaram nesta 

versão. Houve uma crença errônea de que uma grande parte dos trabalhadores iria ao Campo 

de São Cristóvão para fazer parte da insurreição.  

O Correio da Manhã demonstrou que houve uma preocupação em divulgar o levante 

para os operários, através da distribuição de boletins. Tais medidas, porém, parecem não ter 

surtido o efeito esperado, pelo menos não em relação a expectativa criada por José Oiticica, 

de que 4.000 operários adeririam à revolta: 

 
No meio das classes operárias, a catechese era feita mais inteligentemente, 

por oradores fluentes, que apregoavam francamente o anarchismo, cuja 

victória, diziam elles, só poderia ser obtida pela “acção directa”. 

                                                      
236 A Razão. 27 de novembro de 1918, p.1. 
237 Jornal do Brasil, 24 de dezembro de 1918, p.7. 
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Nos boletins distribuídos nas fábricas, os conselhos eram positivos: “a 

insubmissão, reacção violenta contra a prepotência dos patrões, abandono 

immediato do trabalho”.238 

 

Os revoltosos não se deram conta da falta de apoio não só do operariado, mas também 

de outros setores da sociedade, como o exército. Para Moniz Bandeira239, os insurretos 

acreditavam que iam conseguir o mesmo apoio de soldados do exército, como ocorreu em 

Niterói, na greve de trabalhadores dos bondes e barcas. Os revoltosos pensavam que os 

soldados, ao ver a insurreição, não iriam reprimir, mas aderir ao movimento e auxilia-lo na 

tomada do Palácio do Catete. Esta perspectiva se revelou ilusória, e acabou por criar 

problemas para os planos da insurreição, como a entrada do tenente Ajús, que fingiu apoiar 

a revolta, mas que passava as informações às autoridades. O Jornal do Brasil descreve como 

os soldados, segundo o planejamento dos insurretos, adeririam ao movimento: 

 
... Fardados os amotinados e quando chegassem as forças do exército, 

estabelecer-se-ia a confusão e então esperariam que os soldados 

confraternisariam com elles (...) Então seria proclamado o Conselho de 

Operários e Soldados240. 

 

  O Correio de Manhã explicitou o conteúdo desses boletins distribuídos aos soldados: 

 

De quando em quando agentes do Corpo de Segurança Pública 

aprehendiam maços e maços de boletins redigidos em termos 

violentíssimos, concitando os soldados á anarchia e á revolução. E nesses 

boletins, lia-se, entre muitas outras coisas: “O soldado é filho do povo. 

Logo, o soldado e o marinheiro são irmãos do operário e com o operário se 

devem unir. Os políticos só tem força por causa dos soldados e marinheiros. 

Logo, se os soldados se unirem aos operários, os ricos e os políticos nada 

valerão e não serão mais senhores da terra.”. 

E mais: 

“Soldados e marinheiros: o patriotismo e a disciplina são os meios de que 

se servem os vossos oppressores para vos enganarem. 

Só deveis ter um patriotismo e uma disciplina: a de libertar a classe dos 

pobres e dos humilhados a que pertenceis. 

Só há um meio para isto: unir-vos aos vossos irmãos operários e firmar com 

elles comités de soldados e operários que tomarão conta de todos os 

serviços públicos.  

Façamos isto o quanto antes”.241 

                                                      
238 Correio da Manhã. 19 de novembro de 1918, p. 1. 
239 BANDEIRA, Moniz. Op. cit. 
240 Jornal do Brasil, 19 de novembro de 1918. P.5. 
241 Correio da Manhã. 19 de novembro de 1918, p.1. 
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A insurreição obteve consequências negativas e positivas para a classe trabalhadora. 

Como ponto negativo, a insurreição ajudou a legitimar uma repressão mais intensa ao 

operariado. Nos anos de 1920, por exemplo, essa repressão acabaria por restringir as greves. 

Conforme demonstram Branno Hocherman e Francisco Josué de Freitas, as autoridades 

atuaram no sentido de cooptar os sindicatos ao Estado e desenvolveram mecanismos para 

vigiar essas associações, como a infiltração de agentes, a tentativa de influenciar eleições e 

o fechamento destas corporações. Tais medidas criaram brechas para que o Estado pudesse 

atuar mais diretamente nos sindicatos, nos anos 1930242. 

 Segundo Lená Medeiros de Menezes, uma destas consequências foi a intensa 

repressão aos nacionais e estrangeiros. O Estado de Sítio foi decretado e ocorreu a deportação 

de muitos estrangeiros sem o devido cuidado com os procedimentos legais. Muitos nacionais 

foram enviados para colônias penais no interior do Brasil. 243 

 Sheldon Maram afirma sobre a legitimação da repressão após a insurreição 

anarquista: 

 

O governo utilizou a revolta como pretexto para tomar posição contra todo 

o movimento operário. Invadiu escritórios de sindicatos, fechando alguns. 

A União Geral dos Trabalhadores, que substituiu a FORJ, foi dissolvida, e 

muito lideres operários foram presos ou forçados a fugir. A revolta trouxe 

outra consequência: apoiou mais tarde acusações de conspirações que se 

usaram para reprimir o anarquismo e o movimento operário244. 
 

 Vale frisar que apesar do fechamento de sindicatos, das prisões e do estado de sítio 

instaurado após a insurreição anarquista, nada ficou provado. Segundo Nébias, as evidências 

contra os acusados eram frágeis, o que fez com que nenhum juiz aceitasse os autos do 

processo até março de 1919. Assim Nébias descreve o processo: 

 
As duas únicas testemunhas de acusação eram o comissário Júlio Rodrigues 

e o tenente Ajus. Ambos atuavam a serviço da polícia. Ajus como espião 

infiltrado entre os anarquistas. Júlio Rodrigues como funcionário do Corpo 

                                                      
242 COSTA, Branno H.; FREITAS, Francisco J. M de. Greves e polícia política nas décadas de 1920 e 1930. 

In, MATTOS, Marcelo Badaró (org.) Trabalhadores em greve, polícia em guarda: greves e repressão policial 

na formação da classe trabalhadora carioca. Rio de Janeiro: BOM TEMPO; FAPERJ, 2004. 
243 MENEZES, Lená Medeiros de. Os indesejáveis: desclassificados da modernidade. Protesto, crime e 

expulsão na Capital Federal (1890-1930). Rio de Janeiro: EDUERJ, 1996 
244 MARAM, Sheldon Leslie. Op. cit. p.95-96. 
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de Segurança, encarregado de acompanhar a atuação dos anarquistas. 

Durante o inquérito, aberto pelo Chefe de Polícia, José Oiticica alegou 

inocência. Os advogados de defesa dos acusados, dentre eles Evaristo de 

Moraes e Nicanor Nascimento, não só negaram as acusações, mas também 

fizeram duras críticas e graves acusações contra o Chefe de Polícia. (...) 

Aureliano Leal foi acusado, por vários advogados, de inventar um plano 

para a perturbação da ordem, com o objetivo de se valorizar. Segundo os 

advogados de defesa, o tenente Ajus, auxiliado pela polícia, seria o 

responsável pelos conflitos ocorridos no Campo de São Cristóvão. Júlio 

Rodrigues teria sido o responsável pela distribuição das bombas de 

dinamite, que teriam sido utilizadas pelos próprios policiais. (...) Os 

advogados terminaram a defesa solicitando que os denunciado não fossem 

pronunciados245. 

 

Não houve somente consequências negativas. Lená Menezes246 explica que, apesar 

das repressões, algumas leis trabalhistas foram votadas nos anos 1920, e, mais tarde, o estado 

cuidaria para cooptar os sindicatos. A insurreição, juntamente com a greve geral, foi um fator 

que expôs as demandas do operariado para a sociedade.  

  

                                                      
245 NÉBIAS, Wellington B. Op. cit. p. 187. 
246 MENEZES, Lená Medeiros de. Op. cit. 
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CAPITULO 3 
Visões do jornal O Paiz sobre a greve geral e a insurreição anarquista de 1918 

 

 Neste capítulo, analisaremos a visão do jornal O Paiz sobre os dois eventos do dia 18 

de novembro de 1918: a greve geral e a insurreição anarquista. 

 Qual a relevância de investigar um jornal como O Paiz?  

 Patrícia Espírito Santo é uma das autoras que responde a esta questão. Para a 

jornalista, um periódico, além de trabalhar com a construção de uma realidade, demonstra os 

padrões sociais e culturais da sociedade. Espírito Santo afirma: 

 

Porém, os jornais não são apenas veículos de transmissão de informações, 

mas, principalmente, fontes de significados e interpretações da realidade, 

fóruns nos quais se desenvolve a disputa em torno da construção da 

realidade, fóruns nos quais se desenvolve a disputa em torno da construção 

de significados. Como todo meio de comunicação, são mediadores de 

informações, além de produtores e reprodutores de padrões sociais e 

culturais e, como tal, influenciam a práxis social dos indivíduos ...247 

 

 Maria Helena R. Capelato também discorre sobre a relevância do estudo dos jornais. 

Para Capelato, um jornal nos transmite um panorama de ideias e personalidades de uma 

época. A autora destaca que este documento é: 

 
... resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente da sociedade 

que o produziu e também das épocas sucessivas durante as quais continuou 

a viver esquecido ou manipulado. Esse produto resulta de relações de forças 

conflitantes e do empenho de seus produtores para impor ao futuro – 

voluntária ou involuntariamente – determinada imagem da sociedade.248 

 

Em relação aos personagens do passado, Capelato afirma: 

 

... compete, pois, ao historiador fazer reviver as personagens do passado, 

procurando entendê-las nas sua época. Com esta nova postura, a história 

morta cede lugar a uma história viva que se propõe, como meta, captar as 

transformações dos homens no tempo. A imprensa oferece amplas 

possibilidades para isso. A vida cotidiana nela registrada em seus múltiplos 

                                                      
247 SANTO, Patrícia Espírito. O jornal impresso e a difusão da informação. Revista eletrônica e-Com da 

UNIBH: 2017, vol. 1, n.1, p.3. Disponivel no site: http://revistas.unibh.br/index.php/ecom/issue/view/52 
248 CAPELATO, Maria Helena R. A imprensa na história do Brasil. São Paulo: Contexto/EDUSP, 1988, 

p.24. 
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aspectos permite compreender como viveram nossos antepassados – não só 

os ilustres, mas também os sujeitos anônimos.249 

 

Antes de começarmos a discorrer sobre a visão de O Paiz da greve geral e da 

insurreição anarquista de 1918, vamos discutir sobre a imparcialidade dos periódicos. Será 

que O Paiz e os outros periódicos eram totalmente imparciais aos fatos? 

Ao analisar esta pretensa imparcialidade, primeiro vamos investigar como O Paiz se 

definia. Segundo Marialva Barbosa, o jornal se declarava totalmente imparcial: 

 
Na construção de uma autoidentidade, também O Paiz – tal como o Correio 

da Manhã – privilegia o seu caráter independente, não atrelado a grupos ou 

facções políticas. O Paiz é um matutino que, ao informar com 

“imparcialidade”, cumpre o seu dever de defender as instituições e a 

independência do jornalismo nacional. Por outro lado, critica aqueles que 

fazem da oposição arma para a conquista do público, não sendo sinceros 

em seus propósitos.250 

 

Para Marialva Barbosa, o jornal busca criar uma atmosfera de imparcialidade através 

da forma como os fatos são divulgados: 

 
Muitas vezes apenas esse caráter de crítico ferrenho a grupos e facções 

políticas não é o suficiente. É preciso inserir em seu conteúdo novos tipos 

de relatos, fato que se transformam em acontecimentos memoráveis. É 

preciso introduzir o cotidiano, o usual, o diário, revestido de 

excepcionalidade. O leitor quer o excepcional em primeira mão. Quer 

também a realidade e nada melhor para dar a impressão do que a edição da 

imagem ao lado do texto. 

Os avanços técnicos são introduzidos não só para conquistar novos leitores, 

mas também por tornarem patentes a imparcialidade, neutralidade e 

fidedignidade da notícia. O que o jornal procura difundir é uma realidade 

construída, mas apresentada como verídica. A imparcialidade do 

jornalismo é a meta maior a ser buscada, como também é a construção mais 

acabada da autoimagem. 

Assim, na construção de suas autoidentidades, seja o opositor Correio da 

Manhã, o popular Jornal do Brasil, o conservador Jornal do Commercio, o 

independente O Paiz ou a moderna Gazeta de Notícias, os veículos 

afirmam-se, sobretudo, como imparciais e portadores da verdade. Além 

disso, a divulgação que oferecem legitima o poder público.251  

 

                                                      
249 CAPELATO, Maria Helena R. A imprensa na história do Brasil. São Paulo: Contexto/EDUSP, 1988, 

p.24. 
250 BARBOSA, Marialva. História Cultural da Imprensa (1800-1900). Rio de Janeiro: MAUAD, 2005, p. 

139. 
251 BARBOSA, Marialva. História Cultural da Imprensa (1800-1900). Rio de Janeiro: MAUAD, 2005, p. 

139. 



80 
 

 
 

Após analisar a visão do jornal O Paiz sobre sua pretensa isenção, é importante 

desmistificar a imparcialidade não só de O Paiz, bem como de todos os meios de 

comunicação. Por mais objetivo que seja um periódico, ele sofre um gama variada de 

influências. 

 Maurice Mouillaud discute a falta de objetividade das mídias. Considerando que o 

acontecimento gerará um fato, ele sofre uma dupla influência: das fontes que relatam o 

acontecimento e do indivíduo responsável pela escrita de tal fato, gerando diferentes 

interpretações. Assim, o fato nada mais é do que uma captura de experiências. Mouillaud 

discorre sobre a relação entre enunciador e o escritor, que transformará o acontecimento em 

fato: 

 

O despacho de agência funciona então em duas etapas. Inicialmente como 

um dizer pertencente a uma comunicação in situ, com seus enunciadores e, 

em seguida, tornando-se texto do despacho de agência, como uma 

mensagem veiculada por terceiros, que não têm relação orgânica com o 

conteúdo referencial. Desta forma, tem-se, por um lado, comunicadores (ao 

nível da informação) que fazem circular uma comunicação que não é sua; 

por outro lado, enunciadores (da comunicação primária) que são 

neutralizados no interior do texto como as fontes de um “dizer” que, ao 

mesmo tempo, torna-se um “fazer”. Os enunciadores primários são os 

hóspedes (ou melhor, reféns) dos comunicadores (...)252  

  

Mouillaud também discute que o jornal é antes de mais nada, um recorte de 

determinado acontecimento. Para tratar da insurreição anarquista e da greve geral de 1918, 

os jornais acabam por tratar de determinadas questões, deixando outras de lado. Assim, ao 

tratar, por exemplo, dos conflitos decorrentes dos dois eventos, pode se desprezar outro 

aspectos, como os antecedentes, a estratégia utilizada pelos grevistas e insurretos, entre 

outros pontos253. 

Maria Helena R. Capelato também refuta a objetividade dos meios de comunicação. 

Ao focar nos jornais, a autora afirma que não há neutralidade ao relatar os fatos. Todo 

periódico sofre variadas influências: 

 

A análise da fonte-jornal pressupõe a realização dessa tarefa. Ao invés de 

se perguntar se as idéias e informações nela contidas são falsas ou 

                                                      
252 MOUILLAUD, Maurice. A crítica do acontecimento ou o fato em questão. In MOUILLAUD, Maurice; 

PORTO, Sérgio D. (org.) O Jornal: da forma ao sentido. Brasília: UNB, 2002, 2 ed, p.59 
253 MOUILLAUD, Maurice. A informação ou a parte da sombra. In MOUILLAUD, Maurice; PORTO, Sérgio 
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verdadeiras, procura-se antes saber: Quem produziu o jornal? Para que? 

Como e quando?254 

 

Para Capelato, a independência e a liberdade de um jornal são relativos: 

 

A grande imprensa no Brasil é liberal, independente, expressa a verdade e 

a vontade do povo. Esta é, em síntese, a definição que a maior parte dos 

proprietários de jornais, de ontem e hoje, apresenta aos seus leitores. 

Analisemos a definição. O primeiro termo – liberal – sugere a idéia de 

liberdade, é preciso indagar: liberdade para quem fazer o quê? Nos jornais 

a resposta é dada pelo proprietário – ele determina em última instância, 

quem tem liberdade de fazer o quê. O termo independente – também tem 

limites estabelecidos pelas ligações do dono do jornal com os governantes, 

grupos financiadores, anunciantes, leitores, grupos políticos e sociais. 

Todos exercem pressões sobre o jornal255. 

 

Capelato ainda frisa que os periódicos são antes de mais nada empresas que se 

preocupam em amealhar leitores. A autora declara que “embora pareçam partidos, os jornais 

têm especificidades: são empresas e um público de leitores é muito mais um público 

consumidor que adepto de uma causa política.”256 

Francisco Fonseca também destaca essa multiplicidade de influências dentro dos 

meios de comunicação. Para Fonseca: 

 
Assim, o papel mercantil da mídia torna-se distinto de seus similares de 

outros setores econômicos, pois, não bastasse o poder de modelar a opinião, 

sua mercadora – a notícia – está sujeita a variáveis mais complexas e sutis 

do que as existentes nos bens e serviços “comuns”. A necessidade de altos 

investimentos em capital fixo, sobretudo em virtude das novas tecnologias 

informacionais, faz com que uma eventual perda de leitores e anunciantes 

cause prejuízos nessa atividade “de risco” que é a produção de informação. 

O poder da mídia implica, portanto, um instável equilíbrio entre formar 

opinião, receber influências de seus consumidores (leitores, ouvintes, 

telespectadores, internautas, dentre outros) e de toda a gama de 

fornecedores e anunciantes, além do próprio estado, auferir lucro e atuar 

como aparelho privado de hegemonia, conforme análise de Fonseca 

(2005).257 

                                                      
254 CAPELATO, Maria Helena R. A imprensa na história do Brasil. São Paulo: Contexto/EDUSP, 1988, p.24. 
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 O conceito de hegemonia na mídia será melhor aprofundado quando tratarmos sobre 

a questão da estratégia de hegemonia cultural no jornal O Paiz. É importante, porém, explicar 

o que Francisco Fonseca quer dizer com “aparelho privado de hegemonia”. Para o autor, a 

hegemonia, nos meios de comunicação, diz respeito a um “pensamento único”: 

 

É inegável que, em se tratando de informação, a tentação de se estabelecer 

controles autoritários, censórios, é grande, o que aliás, é comum na história 

brasileira; daí a preocupação que, aliás, é comum na história brasileira; daí 

a preocupação com a liberdade de expressão necessariamente dever nortear 

qualquer mecanismo de controle que venha a se constituir, tanto em nível 

nacional como internacional, repelindo-se portanto qualquer tentativa de 

censura (...) Mas não se pode ser conivente, sob pena do estabelecimento 

de um efetivo poder sem controle e mesmo de um pensamento único, com 

a permissividade dos meios de comunicação que, em nome da liberdade de 

expressão atuam como verdadeiras máquinas de produção do consenso, 

podendo, no limite, “suprimir” vozes discordantes.258 

 

Alexandre B. Lima investiga a relação dos jornais com as instituições. Para o autor, 

os jornais são um “quarto poder”, pois atuam no sentido de vigiar as diversas esferas de 

poder. Os periódicos atuam, com as instituições, da seguinte forma: legitimando as 

pretensões e interesses das instituições; reforçando a legitimidade das instituições e 

organizações; atuar como um mediador, compatibilizando as diferentes instituições; dando 

publicidade às polêmicas para desencadear ou intensificar o conflito de interesses entre as 

instituições; tornando publicamente visíveis as instituições no sentido de legitimá-las. 

Segundo Lima, os periódicos atuam simultaneamente como produtores e reprodutores da 

realidade: 

 

Produtores por trazerem continuamente elementos novos, elencando e 

tematizando experiências da vida vivida – próximas e ou distantes espaço-

temporalmente – as quais se tornam assuntos de discussões e debates 

públicos e privados. Reprodutores por tenderem a preservar a legitimidade 

das instituições e organizações de sustentação do status quo, embora muitas 

vezes lancem críticas com relação a algumas ações – ou inações – 

equivocadas das pessoas que ocupam suas cadeiras.259 
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In RAUTENBERG, Edina; SILVA, Carla Luciana (org). História e imprensa: estudos de hegemonia. Porto 

Alegre: FCM Editora, 2014, p. 18. 
259 LIMA, Alexandre B. Considerações acerca da Polissemia de sentidos de um jornal diário: um ensaio sobre 

a mídia impressa. Revista Athenea Digital, n.13, p. 196. Disponível no site: 
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Luiz Gonzaga Motta também afirma que as notícias são uma construção da realidade. 

Para Motta: 

 

Finalmente, cabe registrar que, ao ser publicada, a notícia ganha o estatuto 

de um novo real, passando ela própria a significar. As notícias são 

apresentadas no início do artigo de que o significado está na recriação do 

real, não no real, apenas vagamente referido.  Significado este que pode se 

assemelhar ao mito enquanto ordenador do real porque as notícias contam 

o real de acordo com uma certa representação da realidade.260 

 

Motta também ressalta a importância do jornalista para construir esse real, o que 

selecionará e interpretará o acontecimento: 

 

Entre estes fatores está, de um lado, a matéria-prima ou referente objetivo, 

o fato real com seus atributos inerentes, que podem torná-lo potencialmente 

mais ou menos noticiável. De outro, está o produtor da notícia, o enunciador 

jornalista, com a sua carga de arbitrariedade na seleção da parcela do real 

que lhe interessa. Entre eles, media o meio – pouco discutido neste artigo. 

É da articulação entre estas partes que um acontecimento emerge notícia.261 

 

Além disso, Motta ressalta a importância do inesperado262. Para o autor, há uma 

probabilidade maior de um acontecimento virar notícia, quando há um fator de 

imprevisibilidade. Quando tratamos da greve geral e da insurreição anarquista de 1918, 

podemos detectar como a imprevisibilidade foi preponderante para que os jornais dessem 

mais relevância aos dois eventos. Não havia previsão, por parte da mídia e da população em 

geral, que ocorresse os dois acontecimentos, e isto acabou sendo um fator que deu destaque 

a notícia.  

Uma das características da imprensa nos primeiros anos do século XX é a sua 

consolidação como empresa. Nelson Werneck Sodré, ao retratar a imprensa do século XIX, 

declara que ela tinha muito mais condições de ser independente. Jornais do século XX, como 

O Paiz, portanto, eram mais suscetíveis a pressões de grupos das classes dominantes. Assim 

Werneck diferencia a imprensa do século XIX e XX:  

                                                      
260 MOTTA, Luiz Gonzaga. Teoria da notícia: as relações entre o real e o simbólico.In MOUILLAUD, 

Maurice; PORTO, Sérgio D. (org.) O Jornal: da forma ao sentido. Brasília: UNB, 2002, 2 ed, p. 318. 
261 MOTTA, Luiz Gonzaga. Teoria da notícia: as relações entre o real e o simbólico.In MOUILLAUD, 

Maurice; PORTO, Sérgio D. (org.) O Jornal: da forma ao sentido. Brasília: UNB, 2002, 2 ed, p. 318. 
262 MOTTA, Luiz Gonzaga. Teoria da notícia: as relações entre o real e o simbólico.In MOUILLAUD, 

Maurice; PORTO, Sérgio D. (org.) O Jornal: da forma ao sentido. Brasília: UNB, 2002, 2 ed, p. 312. 
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A passagem do século, assim, assinala, no Brasil, a transição da pequena à 

grande imprensa. Os pequenos jornais, de estrutura simples, as folhas 

tipográficas, cedem lugar ás empresas jornalísticas, com estrutura 

específica, dotadas de equipamento gráfico necessário ao exercício de sua 

função. Se assim é afetado o plano da produção, o da circulação também o 

é, alterando-se as relações do jornal com o anunciante, com a política, com 

os leitores (...) Está naturalmente ligada às transformações do país, em seu 

conjunto, e, nele, à ascensão burguesa, ao avanço das relações capitalistas: 

a transformação na imprensa é um dos aspectos desse avanço; o jornal será, 

daí por diante, empresa capitalista, de maior ou menor porte. O jornal como 

empreendimento individual, como aventura isolada, desaparece, nas 

grandes cidades. Será relegado ao interior, onde sobreviverá, como tal, até 

os nossos dias. Uma das consequências imediatas dessa transição é a 

redução no número de periódicos. Por outro lado, as empresas jornalísticas 

começam a firmar sua estrutura de sorte que é reduzido o aparecimento de 

novas empresas. Acontece ainda, particularmente nas fases de inquietação 

política – as sucessões presidenciais principalmente – mas em dimensões 

muito mais reduzidas do que no século XIX. É agora muito mais fácil 

comprar um jornal do que fundar um jornal; e é ainda mais prático comprar 

a opinião do jornal do que o jornal.263 

 

Por outro lado, nessa época houve inovações com o intuito de melhorar o processo de 

produção e o estilo do jornal. Marialva Barbosa detectou algumas delas: 

 

Observa-se o aumento no número de páginas, em parte possibilitado pela 

introdução das novas máquinas rotativas. Essa mesma disponibilidade 

técnica permite que o mais popular jornal de então, o Jornal do Brasil, 

edite, já em 1901, ao lado da folha matutina, uma outra vespertina. Todos 

publicam também os seus Anuários e alguns distribuem como brinde aos 

assinantes edições de Atlas ou outras obras saídas de suas oficinas. Com 

exceção do Correio da Manhã, todos têm oficinas de obras, de onde saem 

os mais diversos impressos: de livros ricamente encadernados a pequenos 

jornais de tiragem reduzida e vida efêmera; de Atlas ilustrados em profusão 

a pequenos impressos, como blocos de notas e outros papéis variados 

necessários ao comércio.264 

  

Outro ponto importante em relação aos jornais do final do século XIX e início do 

século XX, é a busca por mais leitores. Para esse intento, os periódicos criam diferentes 

estratégias: 
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... Assim, os jornais mais populares são aqueles que se valem, ao mesmo 

tempo, do prestígio dos literatos e do diálogo permanente com o público 

leitor. Todos, com maior ou menor destaque, destinam parte de seu espaço 

às “queixas do povo”, que percebe nos periódicos uma via de acesso 

possível junto às instâncias de poder. 

As mudanças editoriais não se limitam, entretanto, a incluir o leitor nas suas 

páginas. Utilizando-se do prestígio e da linguagem dos literatos, 

acrescentam à divulgação do folhetim outros tipos de textos literários ao 

gosto do público. Crônicas, poesias, contos e peças teatrais ganham 

destaque, sobretudo, nas edições dominicais. O jornal passa a ser, do ponto 

de vista editorial, um meio informativo e, ao esmo tempo, de 

entretenimento.265 

  

Marialva Barbosa descreve outras táticas que alguns jornais de grande circulação 

(incluindo O Paiz), utilizavam para atrair leitores: 

 
Em busca de atingir um público mais vasto e poder se autointitular o 

“popularíssimo”, tal como fazia o Jornal do Brasil, em 1900, esses cinco 

periódicos adotam uma série de estratégias editoriais, redacionais e 

administrativas; 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, sorteio de 

prêmios, promoção de concursos diversos, entre outras ações.266 

 

Antes de começar a detalhar as versões do periódico aos dois fatos, é de suma 

importância delimitar o público a quem o jornal se destina. Para José Luiz Braga, é relevante 

definirmos o público leitor para detectar o tipo de discurso do jornal. Para corroborar esta 

tese, Braga afirma: 

 

... Como o discurso jornalístico é público, é dirigido a uma pluralidade de 

leitores – e de leituras. Esta pluralidade pode ser considerada pelo menos 

como uma dupla recepção: pelo leitor cúmplice e pelos adversários. Para 

fazer de nossa parte, como analistas, a interpretação desse discurso, é 

preciso tentar recuperar os cálculos que compõem a sua estratégia para 

tratar com estes tipos de leitores. Podemos considerar as oposições e as 

identificações que o discurso propõe como um campo estratégico formado 
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pelas representações que o jornal dá de si mesmo, de seus aliados e de seus 

adversários267. 

 

Marialva Barbosa268, por exemplo, ao estudar esta questão, ressalta o caráter 

conservador dos leitores de O Paiz. Barbosa afirma que o público, em sua maioria, era 

formado basicamente por setores das camadas médias e das elites, como estudantes, 

profissionais liberais e políticos. Para Barbosa, portanto, “O Paiz tem maior penetração junto 

aos políticos e se destaca o número de literatos e jornalistas que estabelecem diálogo explícito 

com o jornal. Os estudantes de nível superior estão também entre os que mais se comunicam 

com o periódico”269. Ao mapear as áreas de maior tiragem do periódico, Barbosa afirma ainda 

que “O Paiz é lido por políticos, profissionais liberais, literatos e estudantes dos bairros da 

Zona Sul e subúrbios da Central, embora seja também marcante a sua difusão em outros 

estados”270. 

Um outro indicador que pode nos auxiliar a detectar o perfil dos consumidores de O 

Paiz, é o preço de sua assinatura. Se o preço avulso de todos os periódicos se mantinha em 

100 réis (segundo Marialva Barbosa, era o preço de uma passagem de bonde ou de uma 

travessia de barca entre Rio de Janeiro-Niteroi271), o preço de uma assinatura variava entre 

19$000 (semanal) a 60$000. Com a exceção do Jornal do Commercio, que se destinava a 

elite do país, e por isso era o mais caro (de 30$000 a 60$000), os outros jornais mantinham 

um preço de assinatura mais barato que O Paiz. Para exemplificar, o Correio da Manhã 

cobrava de 16$000 a 25$000, enquanto o Jornal do Brasil requeria entre 16$000 a 30$000 e 

a Gazeta de Notícias de 16$000 a 30$000. Isso reforça a tese de que O Paiz era um jornal 

mais voltado para um público com certo poder aquisitivo.272 

 O próprio jornal se define como conservador. Ao criticar a insurreição anarquista, O 

Paiz evoca esta afinidade com o conservadorismo: 

 

                                                      
267 BRAGA, José Luiz. Questões metodológicas na leitura de um jornal. In MOUILLAUD, Maurice; PORTO, 
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Os acontecimentos que se passaram hontem nesta cidade devem ter trazido 

a todas as classes conservadoras da população a convicção de que não é 

mais possível transigir com os agitadores, que procuram arrastar o 

proletariado brasileiro a uma perigosa aventura, (...) perigos que serão 

removidos se todas as forças conservadoras da nossa sociedade se 

combinarem para prestigiar o poder público na defesa da ordem. 273 

 

Não é somente o tipo de leitor que delimita o pensamento do jornal O Paiz. Ao 

pesquisar os diferentes jornais da Primeira República, Marialva Barbosa se deteve nos 

vínculos entre os periódicos e os governantes. Para a autora, muitos desses jornais obtiveram 

favores dos governos: 

 
Analisando a extensa correspondência dos redatores-chefes, literatos e 

jornalistas, que ocupam as primeiras posições na hierarquia das redações, 

fica evidente a relação estreita entre sociedade política e imprensa nesse 

final do século XIX. Sem a verba oficial da Presidência da República não 

era possível a manutenção dos periódicos, que sofisticam os seus processos 

produtivos e administrativos, e multiplicam suas despesas ao construírem 

modernas e suntuosas sedes no centro nervoso da capital da República.  

Acordos políticos e financeiros são realizados entre os periódicos e os 

ocupantes dos mais altos cargos da República, no sentido de publicizar suas 

realizações ou para criticar seus opositores. Os jornais se transformam em 

verdadeiras porta-vozes do poder público.274 

 

Marialva Barbosa, por exemplo, descreve uma denúncia do Correio da Manhã sobre 

uma possível comissão que João Lage, proprietário de O Paiz, recebeu do Ministro da Justiça: 

 

Baseados na sua penetração junto ao público, e, sobretudo, nas suas 

relações com os grupos dirigentes, os diários seguem vendendo as linhas 

escritas em favor de determinados temas. As intermediações de negócios 

valem também vultosas quantias. Em 1913, o Correio da Manhã denuncia 

que João Lage recebe uma comissão por defender ação do então ex-ministro 

da Fazenda Francisco Salles, que contratara ao governo alemão a cunhagem 

de 60.000 contos, em moedas de prata, “sem concorrência e sem qualquer 

formalidade legal”. Em contrapartida, O Paiz acusa o Correio de estar 

recebendo propina do Dresden Bank, de tal forma que, se o negócio fosse 

efetivado com aquela instituição financeira, pagar-se-iam a mais 2 mil 

libras.275 
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Marialva Barbosa também destacou possíveis favores que O Paiz recebeu da Cia. 

Sorocabana: 

 

Receberam dinheiro de Júlio de Castilho, com o Sr. Campos Sales fizeram 

a mesma coisa. Apoiaram-no por dinheiro, por dinheiro o agrediram mais 

tarde, desesperadamente (...) Protestei eu, dizendo que O Paiz é uma folha 

mercenária. Disse, sustento e cito um fato que posso dar prova: - O Paiz 

alugou-se à Cia. Sorocabana, isto é, atacou o governo do Dr. Campos Sales 

por conta do Comendador Mãozinha. Recebeu 74 contos de réis pelos seus 

serviços e passou recibos. Negue se for capaz!276 

 

Nelson Werneck Sodré, ao analisar O Paiz, prefere se deter na figura do proprietário 

do jornal, João Lage. Ao investigar a biografia de João Lage, Werneck descreve O Paiz da 

mesma forma que Marialva Barbosa, um jornal que se aliava às classes dominantes em troca 

de favores. Para validar a sua tese, Werneck utiliza trechos escritos por Lima Barreto: 

 

(...) Todo esse dinheiro que ele cavava, empregava-o em aparentar 

largueza, peitar disfarçadamente os influentes e mais depressa perdia 

cinquenta contos no jogo de que pagava, dos três em atraso, um mês à 

reportagem. Era preciso não perder a linha... Encarava todo o debate 

jornalístico como objeto de comércio ou indústria e estendera esse critério 

aos casos políticos, às pretensões de qualquer natureza. Dizia-o mesmo 

francamente e francamente agia, embora, quando acusado publicamente, se 

defendesse indignado. Fazia uma vida brilhante: gastava, jogava, 

presenteava, mas a sua generosidade era sempre interesseira. Ele a tinha 

com os poderosos da indústria, do comércio, da política e dos negócios; e, 

nos apertos, não sacrificava um ceitil de suas despesas, para atender ao 

pagamento dos salários dos deus próprios criados. (...) Fazia 

sistematicamente, porém, entre nós, a indústria do jornal e nã havia 

empreendimento ou obra por mais útil que fosse, representando emprego 

de capitais avultados e lucro para os empreiteiros, de que não procurasse 

tirar o seu quinhão. (...) Conhecia todos os poderosos, os que se faziam 

poderosos, os que se iam fazer e prometiam sê-lo, e a nenhum se acanhava 

de pedir isto ou aquilo. Á proporção que subiam, subiam os seus pedidos: 

e, dessa forma, quando no fastígio, podia pedir-lhes o que quisesse.277 

 

Além desses favores que os proprietários recebiam de membros das classes 

dominantes, devemos pontuar que muitos eram de famílias abastadas, que conviviam com 

essas elites e compartilhavam dos mesmos valores. Assim, nada mais natural que utilizassem 
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em seus periódicos uma visão mais concatenada com os valores dessas elites. Marialva 

Barbosa, ao investigar a origem desses proprietários, chegou à seguinte conclusão: 

 

Oriundos de famílias abastadas, ligadas aos grupos agrários dominantes no 

cenário do Império ou filhos de pais advogados, engenheiros e médicos, 

ocupando altos cargos na burocracia estatal, esses homens, que idealizarão 

as principais reformas nos jornais mais importantes no início da República, 

são, em sua quase totalidade, também advogados de formação. Essa 

formação escolar, aliás, é a mais comum entre os jornalistas.278 

 

Marialva Barbosa também investiga a influência que os próprios jornalistas recebiam 

quando transmitiam as notícias ou discutiam sobre determinado assunto. Nesta época, muitos 

jornalistas, e não podemos descartar os próprios redatores de O Paiz, tinham interesses em 

se coligar a elementos das classes dominantes: 

 

Figura central no processo de transformação da imprensa no período, tem, 

além da própria representatividade simbólica da profissão, uma face real. 

Oriundos em grande número das faculdades de Direito, os que ocupam 

cargos de prestígio ou os que são redatores e repórteres nos jornais diários 

fazem, na maioria das vezes, da profissão patamar para alcançar posições 

políticas ou situações de estabilidade financeira, participando da burocracia 

estatal. Ser jornalista é, através do prestígio que o lugar confere e das 

relações pessoais que possibilita, “cavar” um cargo público ou ingressar na 

política e na diplomacia279. 

 

A historiadora Maria Helena R. Capelato difere a “boa” e a “má imprensa”. Segundo 

Capelato, a “boa imprensa” é apoiada pelo aparato das classes dominantes e recebe incentivos 

para sua expansão. A “má imprensa”, por outro lado, é tachada de sensacionalista e tem uma 

dificuldade de continuar existindo, pois veicula matérias que desagradam as classes 

dominantes. Para Capelato: 

 

... Graças aos cuidados dos “guardiões” da sociedade, a “má imprensa” – a 

clandestina e a tolerada – não consegue se expandir nem proliferar. Tem 

sempre pequeno porte, público reduzido e vida curta. A “boa imprensa” – 

a grande – também enfrenta dificuldades mas tem muitos recursos e goza 

de privilégios que lhe permitem contorná-las.  
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O confronto “boa-má” imprensa traduz uma luta político-ideológica na qual 

se envolvem os defensores da ordem estabelecida e os que criticam.280 

  

Se usarmos a classificação de Capelato, podemos denominar O Paiz como um 

periódico da “boa imprensa”. O jornal era apoiado por membros das classes dominantes e 

utilizava em seus artigos uma ideologia conservadora. Não há em O Paiz nada que demonstre 

uma oposição aos valores oligarcas da Primeira República. Há, inclusive, indícios que 

apontam uma associação do proprietário do jornal, João Lage, com elementos do governo e 

membros da elite política e econômica.  

Em relação às tiragens, podemos defini-lo também como um jornal integrante da “boa 

imprensa”. Marialva Barbosa, ao comparar alguns periódicos de maior circulação, destaca o 

crescimento do número de leitores de O Paiz. Barbosa afirma que “(...) Também em O Paiz, 

se comparada a sua performance com a década anterior, é flagrante o aumento de leitores. 

Na configuração do final da primeira década de 1900, o jornal aparece em terceiro lugar na 

preferência do público281”. O Paiz, portanto, tem características que o apontam como um 

periódico da “boa imprensa”: uma venda expressiva e uma associação com elementos das 

classes dominantes.  

O jornal, portanto, se interessava em passar as notícias através de um viés mais 

conservador, se preocupando em veicular uma ideologia mais concatenada com os interesses 

das classes dominantes. Além de se declarar explicitamente conservador, há evidências que 

apontam que O Paiz se aliou e obteve favores de membros do governo e das elites 

econômicas. 

 Quando analisamos as crônicas e as notícias sobre a revolta anarquista, algumas ideias 

nos chamam a atenção. A primeira delas é o esforço do jornal em legitimar a repressão 

policial e o estado de sítio após a insurreição. Os excessos não são denunciados pelo 

periódico, e os feitos dos policiais são exaltados. O trecho abaixo mostra alguns dos elogios 

a esta repressão: 

 

Graças á vigilância da polícia, dirigida pelo illustre Sr. Aureliano Leal, a 

revolta, preparada pelos que se arvoraram em chefes maximalistas, não 
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conseguiu dar o golpe de surpresa com que pretendia apoderar-se desta 

capital. A acção prompta e enérgica da polícia foi secundada 

admiravelmente pelo nosso glorioso exército, que, sempre fiel ás suas 

tradições republicanas e legalistas, acudiu, cooperando, com decisiva 

efficácia, para abafar, ao nascedouro, a sublevação, que, se não tivesse sido 

immediatamente esmagada, poderia ter marcado a data de hontem com 

umas das páginas mais tristes da nossa história.282 

 

 Em outro trecho O Paiz elogia o ato do chefe de polícia Aureliano Leal, que fechou 

sindicatos grevistas. Nenhum integrante desses sindicatos é entrevistado. O jornal justifica a 

atitude de Aureliano Leal, ao enviar um ofício ao Ministro da Justiça sobre o fechamento das 

associações, da seguinte forma: 

 

Nas sociedades onde esse máo elemento tem também certa preponderância, 

continuavam as sessões secretas, para fins subversivos, e d´ahi a resolução 

tomada pelo Sr. chefe de polícia de enviar ao Sr. ministro da justiça o 

seguinte officio.283   

  

 Por mais que houvesse excesso por parte dos órgãos repressivos, isso não era 

denunciado pelo O Paiz. As prisões e o fechamento de sindicatos eram celebrados pelo 

periódico e justificados pela grave agitação que se seguiu ao fim da insurreição. 

 Um outro ponto que d,ve ser ressaltado é o uso do jornal como um canal utilizado 

para veicular a opinião e as declarações das autoridades. Não há uma fala dos operários sobre 

a insurreição, e mesmo sobre a greve geral. O periódico somente publicava as versões dos 

políticos e órgãos de repressão. A cobertura do periódico sobre o fechamento da UGCC, 

UGM e UOFT exemplifica como tal prática era feita. 

 Para justificar o encerramento destas associações, o jornal publicou a visão do chefe 

de polícia Aureliano Leal: 

 

O acto da autoridade policial fechando hontem a séde de três associações 

operárias, inspirou-se em motivos de segurança pública. Os operários de 

tecidos, numa minoria despótica que domina, por meio de ameaças, a 

grande maioria da classe, foram os principaes auxiliares dos dynamiteiros 

que pretenderam assaltar a Intendência da Guerra para estabelecer na 

capital da República o truculento regimen dos “soviets.” 284 
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 Em outra edição, o periódico também buscou mais depoimentos sobre o fechamento 

destes sindicatos, desta vez do ministro da justiça. 

 

Numa greve promovida pela referida Federação Operária, greve que tomou 

largas proporções e trouxe a cidade em grande pânico, resolvi fechal-a. 

Mais tarde surgiu uma outra associação com o nome de União Geral de 

Trabalhadores do Rio de Janeiro, e, segundo a polícia apurou, em inquérito, 

ella reproduz a Federação: fóco de anarchistas, dentro de propaganda das 

chamadas idéas libertarias, e, conseguintemente, de subversão da ordem 

jurídica e legal.(...) Agora mesmo, a União dos Operários em Fábricas de 

Tecidos, a União dos Metallurgicos e a União Geral dos Operários em 

Construção Civil, atiraram-se ás aventuras de uma greve violenta, devido á 

propaganda da associação anarchista, a que me refiro285. 

 

 Os sindicalistas que foram prejudicados com o encerramento dos sindicatos não são 

ouvidos pelo jornal. Há apenas preocupação em saber a versão das autoridades sobre este 

fato. O periódico não procurou entender como o fechamento das associações atingiu o 

operariado e nem perceber as possíveis reclamações dos trabalhadores sobre esta medida. 

Esta prática do jornal de apenas transmitir a declaração das autoridades contrasta com a ideia 

de Maurice Mouillaud sobre o jornal do século XX. Para o Mouillaud, os periódicos dessa 

época transmitem as diferentes “vozes” sobre os acontecimentos. Assim, os jornais ouvem 

tanto o operariado quanto as autoridades. Tal modelo de imprensa diverge do século XIX, 

onde somente era transmitida a ótica das classes dominantes. Não quer dizer, com isso, que 

os periódicos não tenham “voz” própria, mas que os jornais também dão espaço para os 

diferentes pontos de vista. Para o autor, portanto: 

 

A respeito do jornal diário, não se poderia dizer que é um quarto de ecos 

onde ressoa o concerto das vozes que, sem ele, não teriam eco? Vozes 

discordantes por suas origens, seus conteúdos e seus locutores, caso sejam 

e devam ser autorizadas para se fazer escutar. Mas o jornal também tem 

uma voz, uma voz que lhe é própria. A relação entre a fala do jornal e as 

outras falas modificou-se com a mudança do lugar e da função da imprensa. 

Até o final do século XIX, o jornal de tribuna era, para Clemenceau ou 

Jaurés, para Rochefort ou Vallès, um porta-voz. Permitia aos políticos que 

fossem veiculados seus discursos (no sentido comum da palavra) para além 

das tribunas parlamentares (...) No lugar do jornal-orgão, desenvolveu-se a 
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imprensa-reflexo (de acontecimentos) e a imprensa-eco (de vozes, que não 

a sua).286 

 

 

 Maria Helena R. Capelato também discute a forma que os jornais tratavam as 

reivindicações populares. Capelato afirma que essas demandas são, constantemente, 

contestadas por esses jornais, que os tacham como indivíduos subversivos, perigosos. Para a 

autora, portanto: 

 

(...) Se traduzirmos povo por classes menos favorecidas ou classes 

trabalhadoras, aquele objetivo se desmitifica de imediato. Entre a vontade 

dos proprietários de jornais e a dos representantes dessas classes há 

contradições essenciais. Quando estes contestam a propriedade e a 

dominação gerada por ela são logo tachados de subversivos, 

desestabilizadores, provocadores. Suas reivindicações nunca são oportunas 

e suas lutas sempre representam perigo a ser eliminado pela raiz. 

O “povo” contestador não tem espaço para reivindicação na grande 

imprensa, e nem lê jornal. Aparece, nas suas páginas, mas como inimigo, 

personagem a ser controlada e punida.287 

 

Concordamos em parte com Capelato. Se analisarmos O Paiz, vemos que há um 

limitado espaço para as demandas dos grevistas e insurretos de 1918. Sem dúvida, como já 

foi discutido, houve uma preocupação maior do periódico em veicular a visão das classes 

dominantes. Não houve nenhuma declaração de membros da greve e da insurreição, somente 

afirmações do chefe de polícia e de políticos. Devemos, porém, relativizar que algumas 

reivindicações do operariado foram transmitidas pelo jornal aos leitores, desde que não 

contrastasse com a ordem vigente e não causasse transtornos às autoridades. Essas 

solicitações não eram feitas diretamente pelos operários, mas por políticos ou outras 

autoridades, que funcionavam como uma espécie de “porta-voz” desses anseios. Um 

exemplo disso foram os pedidos do operariado por leis trabalhistas, solicitação que era vista 

de forma positiva pelo jornal. Para O Paiz, aprovar o código de trabalho evitaria, por 

exemplo, que indivíduos “agitadores” se coligassem com o operariado: 

 

                                                      
286 MOUILLAUD, Maurice. O sistema das citações. In MOUILLAUD, Maurice; PORTO, Sérgio D. (org.) O 

Jornal: da forma ao sentido. Brasília: UNB, 2002, 2 ed, p.117. 
287 CAPELATO, Maria Helena R. A imprensa na história do Brasil. São Paulo: Contexto/EDUSP, 1988, 

p.72. 
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O Dr. Lauro Muller, única voz justa, nesse hymmno de congratulações 

incongruentes e um pouco apressadas, do Senado ao governo, disse o que 

se devia dizer nessa occasião: 

“Penso Sr. Presidente, que devemos collaborar com o poder executivo, 

dando-lhe todas as medidas que porventura sejam necessárias, mas penso 

também que a nossa collaboração deve ir mais longe: se, infelizmente, se 

torna necessária, nesse momento, a acção policial para a repressão de factos 

tão lamentáveis e tão comdemnáveis, é indispensável que não nos 

estribemos apenas em medidas meramente de carácter policial. É preciso 

organizar a sociedade, de modo que o trabalho, que todas as forças vivas da 

nação, tenham dentro della uma situação que o tempo reclama e que a 

educação republicana requer. 

Mais ainda falou o illustre senador catharinense, accusando o atraso da 

nossa legislação social, legislação que não garante os direitos da sociedade, 

nem dos patrões, nem dos pobres operários, considerados como meros 

animais de carga, simples instrumentos de trabalho, capital que deve 

produzir o triplo do seu valor.288 

 

Neste periódico de 25 de novembro há, inclusive, críticas à postura das autoridades, 

demonstrando que o jornal, pelo menos nesse contexto, atuou concatenado com certos ideais 

de setores da classe operária. Tal ótica contrasta com a postura adotada pelo periódico nas 

outras edições sobre os grevistas e insurretos, e mostra que em algumas ocasiões, O Paiz não 

atuava de acordo com elementos das classes dominantes. Esse apoio momentâneo não quer 

dizer que o periódico não apoiava o poder instituído, mas que apoiava algumas demandas 

dos operários, talvez no sentido de evitar levantes contra as instituições do país. A defesa do 

código de trabalho passava por dar melhores condições de trabalho aos trabalhadores, e com 

isso abrandar os ânimos. O Paiz de 25 de novembro declarava: 

 
O Senado não gostou das palavras cheias de verdade do Sr. Lauro Muller e 

comprehendo bem esse desgosto. Á época é de regosijo, de lisonjas, de 

encômios ao novo governo. Ao calor do sol que se ergue, as ambições, as 

vaidades, as ancias, pelo poder, despertam como brotoejas ao calor do sol 

de verão. Os operários foram punidos, parabém ao governo. Que elles 

sofram, luctem, e morram explorados, immolados, sem leis que os 

defendam, sem um código de trabalho justo e meditado, sem uma proteção, 

sem um apoio, isso nos é indifferente e não nos importa. O pobre, o 

necessitado nunca tem razão. O seu objectivo na vida deve ser unicamente 

trabalhar para aquelle que tem dinheiro e o seu fim, a tuberculose, o 

hospital, quando não, a cadeia. Os seus divertimentos consistem em 

procurar diariamente o pão para não deixar morrer completamente de fome 

a sua família e os seus direitos, nenhuns.289 

 

                                                      
288 O Paiz. 25 de novembro de 1918, p. 3. 
289 O Paiz. 25 de novembro de 1918, p. 3. 



95 
 

 
 

O Paiz então, no trecho abaixo, cobrou mais firmemente o governo: 

 

Mas o quem tem o governo com isso? Se elles se queixam, polícia, 

cavalhadas, tiros, xadrez. Quer-se trabalho, trabalho, mas calados, sem 

murmúrios, sem recriminações, sem reacções. O operário nasceu, criou-se 

e se fez homem para trabalhar, só para trabalhar assim como o boi para 

puxar a charrua e o cão para guardar a casa. Já encontraram algum dia um 

boi ou um cão para guardar a casa. Já encontraram algum dia um boi ou um 

cão que reclamassem contra a sua sorte? Por que não faz o mesmo o 

operário? Isso de querer leis, horas de trabalho razoáveis e justas, garantias 

que impeçam a sua exploração, que protejam a sua velhice, que impeçam a 

tisica nos seus lares e a sua morte prematura, burlas, sonhos, paradoxos 

immoralidades. 

O governo nunca cogitou nem nunca cogitará disso. Punir, castigar, prender 

é com elle; mas proteger defender, garantir, são idéas muito longe do seu 

pensamento, occupado simplesmente na política mesquinha e insensata que 

eleva alguns homens, em detrimento de outros.290 

 

No trecho seguinte, O Paiz deixa bem claro o porquê se deve apoiar as demandas do 

operariado. Além de ajudar a minimizar os problemas sociais, o periódico afirma que o 

código de trabalho seria importante no sentido de aplacar possíveis reações violentas: 

 

Entretanto, o senador catharinense com a sua voz calma e pausada que tão 

clara e estranhamente soou naquella sala do Senado, impregnada e tépida 

do enthusiasmo irritante e incomprehensivel de homens sérios, que, em vez 

de correrem a votar moções calorosas ao governo, por actos que elle foi 

desgraçadamente obrigado a commetter, deviam occupar-se primeiro dos 

motivos, das causas de uma reacção tão violenta como infeliz e procurar 

impedil-a no futuro, remediando as desgraças tremendas e iniquas que 

desolam essa classe que, fatigada, horrorizada e desmentada de tanto 

padecer, tentou soltar o grito de misericórdia. Torna-se urgente que esse 

grito seja attendido já, emquanto ainda se pode salvar da tuberculose, da 

fome e da morte de milhares de crianças desprotegidas e ameaçadas. 291 

 

A insurreição era vista pelo jornal como um perigo à ordem pública. O objetivo dos 

insurretos foi ridicularizado pelo O Paiz, pois para o periódico o sistema anarquista só traria 

malefícios ao país. Este modo de pensar está explicito em muitos trechos do jornal: 

 

A situação creada pela origem exótica desses disseminadores de idéas 

retrógadas do conflito das classes, da restricção da atividade productora das 

indústrias e do enfraquecimento do poder coordenador do Estado, merece 

séria attenção da parte dos operários brasileiros.  
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Não acreditamos que o bom senso dos nossos patrícios os deixe chegar 

espontaneamente ás aberrações do maximalismo moscovita. Mas, se os 

operários brasileiros, tomados por uma lamentável perversão mental, 

quizerem ser anarchistas e maximalistas, não lhe poderemos negar o direito 

de trabalhar para desorganizar as indústrias, diminuir a actividade 

productora da nação e preparar, assim, a ruína do Brasil. Seria uma estranha 

manifestação collectiva, conduzindo ao suicídio uma classe que se 

asphixiaria por entre os escombros de uma nação arruinada pela anarchia 

econômica e pelo cháos social.292 

  

 Para o periódico, o anarquismo era uma grave ameaça, e se posto em prática traria a 

ruína para o país. As autoridades, portanto, estavam certas em reprimir a insurreição, e 

deveriam extirpar tais elementos perigosos à ordem. Assim, o jornal justifica a repressão ao 

anarquismo: 

 

Evidenciada a realidade do perigo anarchista, resta apenas ao poder público 

o dever de extirpar da nossa terra esse flagelo, que está desintegrando no 

velho mundo sociedades altamente organizadas e firmemente estabelecidas 

e que, entre nós, acarretaria desastres ainda muito mais irreparáveis. No 

combate ao anarchismo não devem as autoridades vacilar e, para tornar 

mais simples e mais fácil a repressão indispensável, é necessário ir ao 

encontro de uma lamentável confusão, que se está fazendo e da qual resulta, 

além do perigo de obstáculos creados á acção repressiva do poder público, 

uma grave injustiça ao nosso operariado.293 

 

 Vale frisar que o jornal deixou-se guiar por certos chavões quando trataram dos 

anarquistas que participaram da insurreição. O periódico, por exemplo, fazia questão de 

descrever os insurretos como estrangeiros que traziam estas ideias para um “ordeiro” 

operariado brasileiro. Havia, portanto, um componente de xenofobia, pois para O Paiz estas 

ideias, que o jornal considerava maléfica para a ordem brasileira, vinham de fora, trazidas 

por estrangeiros. Os operários nacionais, que eram pacíficos e não estavam acostumados a 

estas ideias, se deixavam influenciar por esses ideais. Autoras como Lená Menezes294 e Érica 

Sarmiento295, por exemplo, detectaram esta forma perojativa como muitos ácratas eram 

tratados pelos jornais. O periódico descreve a influência estrangeira da seguinte forma: 
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Não se compreende, entretanto, que o operariado brasileiro se deixe levar a 

esses desastres pela mão de estrangeiros, que, sem terem vínculos 

profundos no paiz que os acolheu, querem tornar-se guias e diretores de um 

proletariado, que póde, perfeitamente, dispensar esses chefes de além-

mar.296 

 

 Ao se referir à prisão dos insurretos, o jornal faz questão de sublinhar que a maioria 

dos detentos era composta por estrangeiros: 

 

O Dr. chefe de polícia designou três delegados especiaes para syndicarem 

cuidadosamente sobre os indivíduos implicados na actual agitação, cujo 

número se approxima de uma centena. Há alguns conhecidos e confessos 

anarchistas; outros que não eram ainda conhecidos das autoridades, e 

poucos que acompanharam inconscientemente os agitadores. Por isso, a 

polícia verificará os antecedentes de todos, sendo definitivamente expulsos 

os estrangeiros considerados perigosos. Os poucos brasileiros serão 

devidamente processados.297 

 

Indubitavelmente, houve influência dos operários estrangeiros, e boa parte desses 

grevistas era de origem estrangeira. Autores como Sheldon Maram, por exemplo, 

demonstram a liderança que muitos destes estrangeiros exerceram nos sindicatos298. Este 

jornal, porém, não menciona o fato de que a maioria dos líderes da insurreição eram 

nacionais, como é o caso de José Oiticica, Astrojildo Pereira, entre outros. O Paiz também 

parte do pressuposto que estes operários absorveram estas ideias que vieram de fora 

acriticamente. Para este periódico, parte do operariado brasileiro era ingênuo a tal ponto de 

se guiar pelo anarquismo sem refletir sobre seus ideais. Provavelmente havia também um 

certo preconceito relativo a condição social. Pelo fato de boa parte do operariado ter baixa 

instrução, muitos membros da elite deviam raciocinar que estes trabalhadores não tinham o 

estofo necessário para pensar novas formas de organização social.  

A forma preconceituosa de pensar que muitos nacionais seguiam o anarquismo por 

serem ignorantes, é expressa por um discurso do chefe de polícia Aureliano Leal. Para Leal: 
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... O mal do anarchismo reside, principalmente no facto de ser elle estudado 

nos meios de escassa cultura mental, e, por isso mesmo, por homens de 

nullo poder de assimilação. 

Aqui, um anarchista platino pregou em plena Federação Operária a 

subversão da pátria, da família, do governo e da burguezia! O arrojo dessa 

concepção iconoclasta póde ser julgado inócuo, devido á própria extensão 

de sua fórmula. Mas, senhores, predicas desta natureza não são innocentes 

em meios inexpertos. A terra recolhe a semente da boa e da má árvore, e, 

indifferentemente, a fecunda. O cérebro recebe a idéa, grava-a, transforma-

a em suggestão e pratica-a. Este phenômeno se explica pelo gráo e natureza 

da receptividade natural. Cérebros impetuosos, mal educados, tarados 

talvez, são terrenos onde medra, na sua feição damninha, o anarchismo 

feroz. 

E esses terrenos não faltam nas classes operárias.299 

  

Aureliano continua sua explanação em outra parte do discurso: 

 

... Quanto aos pregadores do anarchismo entre nós, si os conhecêsseis, rir-

vos-eis á grande. Excepção de um velho agitado, que um litterato talentoso, 

poucos dias atrás, denunciou em linda chronica, como burguez de facto, 

proprietário e pai de filhas professoras, todos os outros são ignorantíssimos. 

No meu gabinete, um lavador de pratos de hotel discutiu conmigo as 

efficiências do anarchismo e as vantagens da parede geral...300 

 

Não concordamos com esta visão de que o operariado por ter pouca instrução se 

deixava levar por ideias anarquistas. Conforme discute Lená Menezes301, o anarquismo 

acabou por encontrar um terreno fértil no Brasil, país de muitas contradições e mazelas 

sociais. O fato de ter vivido diretamente muitos destes problemas, criou condições para que 

uma parte do operariado absorvesse ideais libertários e passasse a contestar o status quo. As 

classes dominantes e veículos de imprensa voltados para o público conservador, como é o 

caso de O Paiz, por terem uma ideologia diferente, passaram a ridicularizar o anarquismo e 

quem propagava tais ideias. 

Esta forma pejorativa que o jornal trata do anarquismo e de seus seguidores, tem a 

ver com as teorias sobre as mídias contemporâneas de Charadeau. O autor afirma que uma 

das formas dos veículos de comunicação atraírem seus públicos é apelar para a emoção do 

público. Para jornais e outros órgãos de comunicação é importante “seduzir” o público: 

                                                      
299 Discurso proferido por Aurelino Leal no ato de encerramento da Conferência Judiciária-Policial, em 9 de 

agosto de 1917. IN: LEAL, A. Polícia e Poder de Polícia. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1918. p.58-59. 
300 Discurso proferido por Aurelino Leal no ato de encerramento da Conferência Judiciária-Policial, em 9 de 

agosto de 1917. IN: LEAL, A. Polícia e Poder de Polícia. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1918. p.59-60. 
301 MENEZES, Lená Medeiros de. Op. cit. 1996. 
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Um vez selecionados os fatos, é preciso hierarquizá-los, descrevê-los, 

conta-los e explica-los. Ao problema precedente da seleção dos 

acontecimentos, associa-se agora o de sua encenação, pois a instância de 

informação é submissa à lei implacável da captação: é preciso seduzir o 

público. Todo órgão de informação é antes de tudo uma empresa que tem 

necessidade de recursos financeiros para viver que decorrem das vendas 

dos exemplares, no caso dos jornais, e da publicidade, no caso da imprensa, 

do rádio e da televisão, sendo o preço dos espaços publicitários, sendo o 

preço dos espaços publicitários diretamente proporcional à audiência 

obtida. Isso os coloca em uma situação de concorrência comercial que passa 

pela necessidade de atingir um maior número de leitores, ouvintes ou 

telespectadores. À lógica da informação, que exige credibilidade no 

tratamento das notícias, se sobrepõe uma lógica de mercado, que exige 

resultados quantitativos.302 

 

O jornal utiliza uma estratégia para atrair leitores através da teatralização da realidade. 

É implícita esta tática, quando denota que os anarquistas são “perigosos terroristas” e 

“inimigos da ordem pública”. O anarquismo é visto como uma doutrina que deve ser 

ridicularizada e combatida, pois representa um mal à ordem vigente. Neste sentido, há uma 

nítida tentativa de apelar para as emoções dos leitores. Charaudeau discorre sobre essa 

técnica de teatralização: 

 

Ora, como captar esse maior número que, conforme já foi dito, é 

heterogêneo, senão procurando o maior denominador comum? E como 

atingi-lo senão utilizando estratégias discursivas passíveis de atrair a 

atenção do público, cativando seu interesse, solicitando sua emoção e 

apresentando explicações que deveriam ser compreendidas por todos? Com 

esse fim, as mídias recorrem a certas técnicas para descreverem os 

acontecimentos, comentá-los e coloca-los em debate. Elas reportam os fatos 

de acordo com os cenários dramáticos de combate a fim de suscitar 

movimentos emocionais diversos: antipatia em relação aos agressores, 

simpatia para com os salvadores, compaixão pelas vítimas. Comentam 

esses mesmo acontecimentos ao reduzi-los na maior parte do tempo a 

esquemas de explicação mais ou menos estereotipados, sem perspectiva 

histórica, mas com aparência de evidência.303 

 

E a visão do jornal sobre os grevistas? Nas primeiras edições após os dois eventos há 

pouco destaque da greve em si. Não há qualquer menção sobre as reivindicações do 

operariado grevista. Em alguns tópicos em que se discute a greve, ela acaba por ser atrelada 

a insurreição. Esta associação que o jornal faz é nítida em alguns trechos: 
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Sciente de que o movimento grevista, amparado pelos chefetes anarquistas, 

estava a arrebentar, procurou a polícia suffocar a sua violência, efectuando 

buscas em sociedades secretas de operários e em casas onde se faziam 

reuniões para assentar os meios de levar effeito a revolução.304 

 

 Na mesma edição de 19 de novembro de 1918305, o periódico descreve a situação em 

vários pontos da cidade após a greve, como por exemplo na Gávea, na Vila Militar e em São 

Cristóvão, e frisa que em alguns locais a atitude do operariado foi pacífica. O jornal aponta 

alguns conflitos decorrentes das tensões ocasionadas pela greve, como no caso da morte do 

operário Miguel Martins.  

 Posteriormente, o periódico vai delimitando algumas posições sobre o operariado e o 

apoio à algumas de suas causas. O Paiz utilizou a mesma retórica que muitos jornais da 

época: a de separar o “joio” do “trigo”. O jornal A Razão explica o que seria o “joio” do 

“trigo”: 

 

É preciso separar o joio do trigo. Os operários têm razão. Mas, os operários 

propriamente ditos, isto é, os verdadeiros homens do trabalho, as classes 

proletárias, sempre exploradas e sacrificadas pela ganância dos patrões e 

pela injusta prevenção dos governos. Porque é preciso não confundir, 

sobretudo em hora tão melindrosa e tão incerta, as legítimas reivindicações 

do operariado com as manobras dos políticos despeitados e mashorqueiros. 

Só um inconsciente poderia negar que o operariado está reivindicando 

direitos dos quais tem sido esbulhado e pleiteando uma causa que merece o 

apoio de todos os homens livres. Mas, força é reconhecer que ninguém tem 

o direito de atribuir aos operários que ora de agitam em defesa dos seus 

interesses, responsabilidades que só podem ser atribuídas ao pessoal ao 

serviço dos ódios e das ambições partidárias. Isso é que precisa ficar bem 

claro. O operariado não se desmanda nem se desvaria. Diante do egoísmo 

implacável dos patrões, usam do direito de greve, que a Constituição lhes 

garante e que é uma das grandes conquistas liberais dos nossos tempos. Não 

promovem arruaças nem assumem atitudes subversivas. Conduzem com 

serena energia as suas reivindicações, recusando participar de qualquer 

movimento cujos objetivos envolvam a satisfação dos muitos desígnios dos 

políticos que não se conformam com o merecido ostracismo a que foram 

condenados.306 

 

                                                      
304 O Paiz. 19 de novembro de 1918. p.5. 
305 O Paiz. 19 de novembro de 1918. p.5. 
306 A Razão. 19 de novembro de 1918 Apud Carlos Augusto Addor. Op.cit. p. 135. 
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 A abordagem destes jornais era clara: havia um operariado “ordeiro” que pedia apenas 

melhores condições de vida e trabalho, e estava totalmente afastado dos objetivos dos 

insurretos, que queriam implantar o anarquismo no país. As demandas destes trabalhadores, 

portanto, na visão destes periódicos, era positiva, e as metas dos insurretos eram negativas, 

prejudiciais à ordem. Para distanciar os insurretos de muitos destes grevistas, o jornal discute 

que a atitude desses operários era diferente, pacífica e ordeira. A distinção entre os insurretos 

e o operariado “pacífico” é nítida em alguns pontos de O Paiz: 

 

Emquanto o operariado ordeiro e trabalhador espera dos poderes 

organizados do Estado as medidas legaes que lhes garantam os direitos e 

defendam os interesses, os anarchistas prégam a destruição da ordem 

governamental e procuram incutir no ânimo dos trabalhadores a idéa de 

que, dentro da actual organização social, não poderão encontrar melhoria 

para as condições econômicas em que se encontram. Façamos, portanto, 

uma distincção rigorosa entre os operários, que merecem toda a protecção 

do Estado, e os parasitas, que fazem do credo maximalista um instrumento, 

para obterem meios de vida folgada á custa da ingenuidade do 

proletariado.307  

 

 O jornal O Paiz também se utilizou dessa mesma premissa. Esse pensamento está em 

algumas partes do periódico. Para justificar essas diferenças entre o operariado pacífico e os 

insurretos, o jornal põe em evidencia uma fala do político Raul Fernandes, na Câmara. O 

Paiz ao fazer essa separação, chega ao ponto de ressaltar que a maioria dos operários não 

estava de acordo com as metas da insurreição anarquista: 

 

A agitação de caracter maximalista com que se pretendeu implantar, o 

domínio nefasto da anarchia não exprimiu um programma de 

reivindicações sociaes nem as justas aspirações de melhoria de vida da 

classe operária. 

O operário brasileiro, conhecendo os seus direitos, mas também os seus 

deveres para com a pátria, não deseja de modo algum a desordem, com todo 

o seu cortejo de crimes e de horrores. Affirmou-o perante a Câmara 

deputado que é insuspeito ás classes proletárias, que tem com ardor 

patrocinado os seus interesses, como no seu discurso o Sr. Raul Fernandes 

teve a oportunidade de salientar.  

Assim, do movimento fracassado, as causas íntimas e verdadeiras ficam 

patentes e mesmo os espíritos esclarecidos a respeito dela jamais se 

iludiram: os eternos pescadores de aguas turvas, os exploradores 

impenitentes quizeram dar o golpe com que sempre sonharam. As 

                                                      
307 O Paiz. 21 de novembro de 1918, p.3. 
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reclamações operárias não passaram de elemento accessórios e, no 

momento dos mais secundários.308  

  

 Para reforçar seu apoio a esse operariado “pacífico”, O Paiz declara que é favorável 

a um Código de Trabalho, que regule as relações entre patrões e empregados. Vemos, 

portanto, que o periódico defende a greve, desde que não se choque com a ordem 

estabelecida. O periódico, em 21 de novembro de 1918, discorre sobre esse possível Código: 

 

Provavelmente com as melhores intenções tem-se insistido, nestes últimos 

dias, na necessidade de attender aos justos desejos do proletariado, 

decretando, quanto antes, as medidas legislativas que regulamentarão as 

relações dos patrões com os trabalhadores, de modo a assegurar os direitos 

e a proteger os interesses legítimos destes. O Paiz tem, systematicamente, 

pleiteado a causa do proletariado, em relação ao Código do Trabalho, e 

dessa linha de acção jornalística não nos desviaremos. Mas é preciso rebater 

a idéa de que o movimento anarchista possa, de qualquer modo, pesar no 

espírito dos legisladores, para exercer influência no sentido da satisfação 

das aspirações proletárias. Não há a mínima relação entre os problemas 

trabalhistas, que exigem solução legislativa, e os planos de subversão da 

ordem social engendrados pela mentalidade pervertida dos prégadores da 

anarchia. 

(...) Aos operários forneça, quanto antes, o Congresso, os meios legaes de 

se defenderem contra os máos patrões. Aos anarchistas applique o governo 

os methodos severos a que todas as sociedades civilizadas recorrem para 

reprimir os attentados dos que procuram modificar, pelo emprego da 

violência, a ordem de coisas estabelecidas.309 

  

Ao mesmo tempo que o jornal afirma apoiar os grevistas que não promovam 

desordens, há uma tentativa explícita de tentar justificar a crise. O Paiz de 20 de novembro 

de 1918 mostra um discurso do chefe de polícia Aureliano Leal que exemplifica tal visão: 

 

É preciso que o convençamos de que, neste momento, excepcionalmente 

delicado, não só para nossa pátria como para o mundo inteiro, todos – 

operários e soldados, patrões e empregados – devem unir-se, congregar-se 

em torno do poder constituído da nação, prestigial-os com a sua 

solidariedade, com exacta observância das leis, com o mais absoluto 

respeito á ordem. 

Além de impatriótico, não observar qualquer desses preceitos, é ainda 

contraproducente, pois apenas se concorrerá para augmentar as angustias 

do momento, tornar ainda mais premente a situação, já tão precária. 
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Aliás, essa precariedade em toda a parte se faz sentir. A crise das 

subsistências – objeto principal das queixas e reclamações – é um problema 

mundial. Mesmo na Suíssa – um paiz modelar – a evaçao de preços soffreu 

em alguns gêneros augmento de mais de 500%, nao havendo um único que 

conservasse o preço anterior a 1914.   

É preciso, pois, que todos tenham a mais absoluta calma, o mais acendrado 

patriotismo, para que o paiz possa atravessar, sem maiores precalços, o 

período de transformação radical que se há de optar em todas as nações ao 

fim destes quatros annos de intensa lucta.  

Por outro lado, cumpre aos Poderes Públicos adoptar medidas urgentes, 

que, amparando todas as classes, sejam uma garantia da ordem e do respeito 

ás instituições, afastando as possibilidades de novas tentativas de 

subversão.310  

 

 Havia uma preocupação do jornal com uma possível influência dos insurretos sobre 

os trabalhadores. O periódico afirmava que as autoridades deveriam estar atentas a essa 

questão. Para O Paiz:  

 

O movimento fracassado de segunda-feira teve, pelo menos, a vantagem de 

vir mostrar que o perigo anarchista não era uma fantasia da polícia e que 

não é mais possível encarar como uma agitação sem importância a 

campanha systematicamente mantida por vários centros de agitação, de 

onde se irradiava a onda revolucionária que perturbou a mentalidade de 

uma parte considerável do nosso operariado. As bombas lançadas contra a 

Intendência da Guerra e contra uma delegacia de polícia, os attentados 

commetidos em vários pontos da cidade constituem a prova material de que 

temos de enfrentar um inimigo, que se instalou no nosso meio e que, á 

sombra da nossa fraqueza e do nosso sentimentalismo, vai sorrateiramente 

envenenando o espírito dos trabalhadores honestos, a cuja actividade 

devemos a expansão da nossa riqueza.311 

 

 Na edição de 22 de novembro, o Paiz divulga um boletim do chefe de polícia, 

conclamando os operários a voltar ao trabalho: 

 

Convida-se o operariado ordeiro a voltar ao trabalho, não temendo 

nenhuma violência dos máos companheiros, porque contra elles a polícia 

vai agir com a maior energia. 

Homens honrados, que têm esposas e filhos por quem velar, não podem 

estar sujeitos aos caprichos de inconscientes anarchistas, que não visam 

senão a desgraça alheia. 
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A polícia vai prender systematicamente todos os agitadores e deportal-os, 

de modo que os operários pacíficos se libertem da terrível escravidão a que 

esses máos indivíduos os estão sujeitando. 

Não há da parte do governo nenhuma prevenção contra os trabalhadores 

ordeiros; desses o governo é amigo e natural protector. 

Ao trabalho, operários! Não vos deixeis explorar!312 

 

 Há também um outro boletim, desta vez dirigido às operárias: 

 

Aconselhai vossos esposos e vossos filhos a voltarem ao trabalho, o qual 

vós também deveis retomar. 

 A autoridade vai afastar do vosso seio os máos elementos que perturbam a 

paz do vosso lar e que vos fazem passar inúteis privações. 

Voltai ás oficinas, levai convosco vossos esposos e vossos filhos, na certeza 

de que o governo vos garantirá contra os inimigos da vossa vida honrada.313 

 

 Após analisar minuciosamente as edições do jornal O Paiz sobre a greve geral e a 

insurreição anarquista de 1918, chegamos a algumas conclusões. 

 A primeira é a de que havia um confronto de ideologias. Ao condenar a insurreição e 

a doutrina anarquista e exaltar o operariado que não aderiu à revolta, o jornal estava deixando 

claro a sua posição conservadora. O Paiz, portanto, estava delimitando sua posição ideológica 

contrária aos libertários. Para o jornal, as classes conservadoras deveriam urgentemente 

combater os propagadores de ideias subversivas, que fossem contrárias à ordem vigente. Por 

isso, a preocupação em transmitir apenas o discurso das autoridades, sem ouvir os insurretos, 

e mesmo o operariado que participou da greve geral. 

 O jornal reconhecia as dificuldades do operariado, e até apoiava as reivindicações 

destes trabalhadores, mas com a ressalva de que não ultrapassasse a ordem estabelecida. Os 

operários deveriam buscar suas demandas apenas através de paralisações, sem promover 

ações que levassem perigo ao sistema político. Havia uma preocupação que o movimento 

não se tornasse uma revolta. 

 O ato de O Paiz de ridicularizar os ideais anarquistas também expõe tal confronto 

ideológico. Como maneira de combater essa forma de pensamento, o jornal critica e discorre 

sobre as mazelas de tal sistema. O periódico declara que a solução dos problemas não passa 

por uma mudança da ordem. O Paiz pode até pedir uma alteração no Código de Trabalho, 
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mas sem quebrar com as regras impostas pela política da Primeira República, sem alterar as 

bases de poder do período. O periódico não divulga e até exalta os abusos policiais, pois é 

visto como uma tentativa de rechaçar os perigos de uma possível instalação do anarquismo 

no país. 

 Lenin já havia detectado este embate ideológico. Para ele, havia uma ideologia 

burguesa e outra proletária. O jornal O Paiz estava mais voltada para uma ideologia burguesa, 

em conformidade com muitos pensamentos das classes dominantes. Assim Michael Lowy 

descreve o pensamento de Lenin: 

Para Marx, claramente, ideologia é um conceito pejorativo, um conceito 

crítico que implica ilusão, ou se refere à consciência deformada da realidade 

que se dá através da ideologia dominante: as ideias das classes dominantes 

na sociedade.  

Mas o conceito de ideologia continua sua trajetória no marxismo posterior 

a Marx, sobretudo na obra de Lenin, onde ganha um outro sentido, bastante 

diferente: a ideologia como qualquer concepção de realidade social ou 

política, vinculada aos interesses de certas classes sociais. 

Para Lenin existe uma ideologia burguesa e uma ideologia proletária. 

Aparece, então, a utilização do termo no movimento operário, na corrente 

leninista do movimento comunista, que fala de luta ideológica, de trabalho 

ideológico, de reforço ideológico, etc. Ideologia deixa de ter o sentido 

crítico, pejorativo, negativo, que tem em Marx, e passa a designar 

simplesmente qualquer doutrina sobre a realidade social que tenha vínculo 

com uma posição de classe.314 

 

 Tal estratégia de O Paiz está de acordo também com o que Roger Chartier declara ser 

o papel das representações coletivas. Ao impor uma certa ideologia, o jornal está 

transmitindo uma forma de pensamento que o público leitor deveria ter. O periódico está 

buscando legitimar uma certa forma de pensar, que é transmitido ao público, formado em sua 

maioria por elementos das camadas conservadoras.315 

 As formas de interpretar o movimento grevista e insurrecional de 1918 está 

concatenada com o conceito de hegemonia de Gramsci. Giuseppe Staccone define como se 

dá a hegemonia na sociedade: 

Assim, a ampliação teórica da noção de hegemonia possibilita a 

compreensão da dinâmica interna do estado integral de natureza centaúrica: 

o consentimento é assegurado pela hegemonia cultural e filosófica e pelas 
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organizações privadas da sociedade civil, enquanto a dominação é exercida 

legalmente através do aparelho estatal.316  

 

 Ao tratar dos anos 1980, Francisco Fonseca explica como o projeto de hegemonia 

cultural pode se dar na sociedade. Para o autor, todos as ideias que não se afinassem com o 

“pensamento único” eram criticadas: 

 

Como ilustração, ressalte-se que as proposições neoliberais (que prefiro 

denominar de ultraliberais, dada a radicalidade tanto das propostas como 

da forma de operar desta corrente), tais como a privatização, a diminuição 

do papel do Estado, a flexibilização do mercado de trabalho, o 

individualismo, dentre outras, constituíram, a partir dos anos 1980, o 

chamado “pensamento único”, na medida em que se tornaram programa de 

reforma de inúmeros Estados nacionais assim como de agências 

internacionais, sendo aceitas (tais proposições) pela maioria esmagadora da 

mídia em escala internacional. Aos discordantes das chamadas “reformas 

orientadas para o mercado” coube a pecha de “neolíticos” por estarem 

dissonantes com os ventos do neoliberalismo (...) Trata-se, portanto, de 

hegemonia, bloqueadora, contudo de outras formas de pensar e, como tal, 

antidemocrática.317 

 

O jornal O Paiz fazia parte, portanto, de uma estratégia de domínio de determinado 

modelo de sociedade. As ligações do proprietário de O Paiz, João Lage, com os órgãos de 

poder, e a busca do periódico em deslegitimar os insurretos em detrimento das autoridades 

policiais, deixa nítido o projeto de hegemonia cultural do periódico. O Paiz buscava 

ridicularizar e ofender quem era contra o modelo conservador liberal e tinha ideias de cunho 

anarquista. Ao descrever o momento conturbado após a insurreição anarquista, O Paiz 

explana a sua linha ideológica: 

 

Com o correr dos tempos, e, à medida que se normalizava a vida política da 

República, nunca se afastou a política fluminense dessa orientação 

patrioticamente conservadora. 

Não seria agora, que a Nação, encaminhada para um futuro cheio de 

grandes perspectivas políticas e econômicas e sentindo ameaçada pela 

agitação criminosa de elementos hostis aos próprios fundamentos da ordem 

social, ficaria privada da cooperação do Estado, predestinado, pelo seu 

passado, a ser o freio das tendências demagógicas e subversivas.318 

 

                                                      
316 STACCONE, Giuseppe. Gramsci – 100 anos: Revolução e Política. Petrópolis: Vozes, 1990, p.91. 
317 FONSECA, Francisco. Mídia e democracia: uma análise conceitual e histórica dos meios de comunicação. 

In RAUTENBERG, Edina; SILVA, Carla Luciana (org). História e imprensa: estudos de hegemonia. Porto 
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318 O Paiz. 23 de novembro de 1918, p.4. 
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Não era só O Paiz que fazia parte de tal estratégia. Muitos jornais da grande imprensa 

compactuavam com tal ideologia. Isso fica nítido em jornais de grande circulação, como o 

Correio da Manhã e Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil de 19 de novembro de 1918, por 

exemplo, critica veemente a insurreição anarquista por abalar a ordem conservadora: 

 

As enérgicas medidas postas em prática pelo Governo conseguiram jugular 

no nascedouro o movimento subversivo que elementos nocivos á ordem e 

segurança públicas, haviam planejado e posto em execução, nelle 

arrastando ou procurando arrastar a honrada classe operária, que 

abandonando as fábricas, paralysando o trabalho nas oficinas, deixara-se 

levar pelas promessas e fantasias de meia dúzia de espíritos desorganizados, 

exploradores ou visionários. Não é certamente com a dynamite, com o 

assalto aos edifícios públicos, com o ataque á propriedade particular que o 

proletariado há de conseguir o que pretende. Outros elementos possue, 

dentro da lei e da ordem, para alcançar aquillo a que se julga com direito.319 

 

O Correio da Manhã de 20 de novembro também se preocupa com o estabelecimento 

da ordem conservadora, e destaca a ação efetiva da polícia: 

 

Parece abortado o movimento anarchista que rebentou, prejudicando a vida 

normal da cidade e provocando a desordem no seio das classes operárias. 

A polícia está em pleno conhecimento do plano dos revolucionários que 

procuravam vencer pelo terror e agiu de modo a evitar que os graves factos 

da véspera tivessem reproducção. Os boatos alarmantes espalhados pela 

cidade, em boletins sediciosos, diziam que em breve seria implantado no 

Rio o regimen dos “sovietes”, que o movimento se alastraria pelos demais 

Estados e que, senhores da situação, os promotores do movimento 

revolucionário tomariam providências de carácter collectivo, de modo a 

reprimir qualquer reacção320. 

 

Vimos, portanto, as ideologias implícitas no jornal O Paiz. O periódico utilizava uma 

ideologia conservadora, que contrastava com os ideais libertários. Ao veicular uma ideologia 

que se alinhava mais com as classes dominantes, O Paiz acabou por difundir uma imagem 

negativa dos insurretos e de muitos grevistas de 1918. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao pesquisar o jornal O Paiz e sua visão da insurreição anarquista e greve geral de 

18 de novembro de 1918, chegamos à algumas conclusões. 

A primeira conclusão é que o jornal se preocupou, com raras exceções, em transmitir 

uma visão das autoridades sobre os dois fatos. Ao deixar de entrevistar muitos operários que 

participaram tanto da greve, quanto da insurreição, e preferir veicular as declarações das 

autoridades, o periódico deixou nítido o seu alinhamento com setores das classes dominantes. 

Outra forma de explicitar a ideologia conservadora do jornal foi a condenação 

veemente à ideologia anarquista, procurando, inclusive, ridicularizá-la. O periódico difundiu 

opiniões que tratavam os trabalhadores afeitos ao anarquismo como indivíduos pouco 

instruídos, “ignorantes”. Para O Paiz, os ácratas eram pessoas perigosas, terroristas 

habituados a lançar dinamites e a criar “mazorcas”. O anarquismo, na visão do jornal, se 

implementado no país, levaria ao caos e a desordem. 

O jornal também procurou demonstrar que havia operários “ordeiros” na greve geral, 

e que eles não deveriam se associar aos “agitadores” ácratas da insurreição. O periódico 

demonstrava preocupação com a influência que o anarquismo estava tendo sobre os 

trabalhadores, e conclamava em suas edições para que o operariado não aderisse às ideias 

libertárias.  

O Paiz, portanto, buscou legitimar uma ideologia conservadora, mais concatenada às 

classes dominantes, e rechaçou qualquer ideologia libertária. Para o jornal, os ideais 

anarquistas representavam desordem e “mazorca”. Para comprovar tal afirmação, utilizamos 

o conceito de hegemonia de Gramsci para demonstrar como o jornal atuava com o intuito de 

perpetuar uma determinada ideologia na sociedade e de representações coletivas de Chartier, 

para comprovar que o periódico buscava veicular determinada forma de pensamento. 

Ao analisar a greve geral de 1918, demonstramos que esta greve teve alguma 

associação com a insurreição, pois uma parte dos grevistas participou ativamente do levante. 

Não mobilizou, porém, um contingente tão considerável, pois foi estimada a adesão de 

apenas uns 400-500 operários na revolta anarquista. Vimos também algumas ideologias 

dentro dessas corporações: o sindicalismo revolucionário e outras doutrinas anarquistas 

influenciavam muitos trabalhadores, mas não eram hegemônicas. Havia outras correntes de 

pensamento que divergiam dos ácratas, como por exemplo, a do sindicalismo reformista. 
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Prova dessa gama de influências foi que muitos operários grevistas não aderiram a 

insurreição anarquista. 

Em relação à insurreição anarquista, procuramos investigar os motivos de seu 

fracasso. As causas do malogro foram várias: um espião, o tenente Ajus, que transmitiu todas 

as informações do movimento à polícia; a não associação com operários de serviços básicos, 

como os da companhia de água e de luz; a falta de organização do levante; a falta de um 

maior diálogo com outros setores da sociedade. Entendemos que o motivo principal para o 

insucesso foi a sua falta de conexão com outras esferas da sociedade. Havia muitos setores 

que não compactuavam com o pensamento anarquista, e que tinham ideais mais 

conservadores. Para que a revolta obtivesse sucesso, ela precisaria contar com mais apoio da 

sociedade. Prova dessa falta de adeptos, foi a ínfima quantidade de pessoas que participaram 

do levante anarquista, em torno de 400-500. 
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