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RESUMO

A participação anarquista em movimentos sociais brasileiros no começo do século XX,

especialmente nos sindicatos, é de há muito objeto de estudo dos que se interessam pela

formação do Estado brasileiro. Alguns apontam a existência de uma política de Estado na

repressão ao anarquismo, utilizando, entre outros instrumentos, o instituto da expulsão de

estrangeiros. Este trabalho consiste em um estudo sobre a experiência anarquista no Brasil e

sobre o papel desempenhado pela Câmara dos Deputados na política de expulsão de

estrangeiros adotada pelo governo brasileiro durante a segunda década do século XX. O

trabalho apresenta algumas concepções atuais sobre o anarquismo, e analisa os limites da ação

anarquista no Estado de Direito, ou seja, um Estado organizado no contexto de um Contrato

Social, e as contradições entre uma concepção política que tem entre seus aspectos basilares a

extinção do Estado e a atuação política nessa condição. Por meio de abordagem histórica e

utilizando o método dedutivo, investiga-se, no presente, a repercussão na Câmara dos

Deputados das greves operárias realizadas em 1917 a partir de registros das atividades do

Plenário, no período entre 03 de maio de 1917 e 01 de maio de 1918. Desse período, que

compreende a Terceira Sessão Ordinária da 9ª Legislatura, são analisadas as ações legislativas

relacionadas ao tema anarquismo e a utilização do instituto da expulsão como instrumento de

repressão contra trabalhadores de origem estrangeira e possível ação conjunta e coordenada

dos Poderes da República do Brasil com a finalidade de reprimir a ação anarquista entre os

trabalhadores brasileiros.

Palavras-chave: Anarquismo, Contratualismo, Expulsão de Estrangeiros, Anarquistas,

Operários, Lei de expulsão, Greves de 1917, Direita, Esquerda, Legislatura.
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ABSTRACT

The participation of the anarchists in brazilian social movements in twentieth century
beginning’s, specially at labor unions is a long time object of study for who has interest about
the formation of the Brazilian State. Some indicate the existence of a policy of state
repression to anarchism, using, among other instruments, the instrument of expulsion. This
paper presents a study on experience anarchist in Brazil and the role played by the Chamber
of Deputies about the policy of expulsion of foreigners adopted by the Brazilian government
during the second decade of the twentieth century. The paper analyzes some of the concepts
of anarchism, the limits of anarchist action in a State organized in the context of a Social
Contract and the contradictions between a design policy that has among its basic features the
extinction of the state and political action in this condition. Through historical approach,
using the deductive method, investigates the effect of the workers held strikes in 1917 at the
Chamber of Deputies from records of the activities of the plenary, in the period between 03
May 1917 and 01 May 1918. This period, which includes the Third Ordinary Session of the
9th Legislature, are considered legislative actions related to the theme anarchism and use the
mechanism of the expulsion as an instrument of repression against workers of foreign origin
and possible joint and coordinated action of the Powers of the Republic of Brazil with the
purpose of suppressing the action anarchist among brazilian workers.

Key words: Anarchism, Expulsion of Foreigners, Anarchists, Workers, Expulsion Law,

strikes in 1917, Right, Left.
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1. INTRODUÇÃO

O estudo da formação de Estados Nacionais costuma ser apaixonante e incompleto.

Apaixonante porque revela posições histórico-sociais que às vezes o rolar do tempo altera,

esconde ou suprime; e incompleto porque a par de toda a intenção científica do pesquisador,

tal intenção por sua própria natureza, é sempre reduzida.

Entre os diversos elementos formadores do nosso Estado Nacional, alguns deles já

profundamente estudados, um em especial levantou interesse suficiente para justificar o

presente estudo: o anarquismo. Talvez pelo rolar do tempo que se mencionou anteriormente, o

anarquismo tenha já quase sido suprimido nas investigações sobre nossa construção nacional.

Porém, tal fato não tem o condão de apagar sua influência da história.

Admitindo que o anarquismo tenha influenciado diversas expressões da sociedade

brasileira, como a cultura, o trabalho, a educação, temas sobre os quais existe farta e

qualificada literatura, este trabalho propõe-se a analisá-lo sob a ótica de sua influência na

formação do Estado Nacional, mais especificamente sobre como a ação política do

movimento anarquista foi capaz de gerar reação do stablishment, e em que termos.

A opção por tal desafio adveio dos primeiros passos no estudo do papel desenvolvido

pelo Poder Legislativo na formação do Estado Nacional e a constatação de que faltavam

referências científicas sobre seu papel de Poder de Estado face ao movimento anarquista.

É costume se afirmar que a história é escrita pelos vencedores, cabendo aos vencidos o

registro histórico nos limites ditados pelos vencedores. A opção do ator político pode em

vários momentos ser a de exclusão de outros atores, de adversários, de movimentos sociais, de

visões de organizar a sociedade diferentemente da que defende. É exemplo de tal opção o

caráter secreto ou sigiloso dado a documentos que deveriam ser públicos, mas por registrarem

atos ou fatos que ocorreram em momentos históricos de tensão social são mantidos em sigilo.

No Brasil, o período de 1914 a 1922 foi de intensa movimentação social e o ano de 1917 em

especial foi decisivo na reorganização do movimento anarquista, cujas repercussões no Poder

Legislativo não estão devidamente esclarecidas. Daí a importância do tema.
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Escolhemos este tema porque entendemos que o movimento anarquista, como outros

movimentos do campo de esquerda, teve importante papel na construção da sociedade

brasileira tal como a conhecemos atualmente1. Sua influência na formação da identidade

nacional tem sido estudada sob os mais variados ângulos e, ainda hoje, o resultado desta

experiência pode ser sentido, conforme indicam Viscardi e Jesus (2007), na formação da

classe trabalhadora brasileira e no papel que o associativismo mutualista teve na organização

da sociedade civil brasileira, movimento este para o qual o anarquismo concorreu

expressivamente nas primeiras décadas do século XX (VISCARDI e JESUS, 2007, p. 23).

Embora a principal base do ideário anarquista seja exatamente a não formação de

Estado como instituição política, é possível encontrar sua influência na forma como a

sociedade brasileira se organizou e constituiu seu Estado Nacional.

Advogamos a importância do tema porque consideramos que a presença do

pensamento anarquista foi essencial para a construção do Estado Social2 no Brasil e, mesmo

após a decadência da sua participação nos movimentos sociais brasileiros, sua influência

ainda pode ser encontrada. Mais do que sua participação nas lutas pelas reivindicações

operárias, como a limitação da jornada de trabalho ou a garantia do descanso semanal

remunerado, cujos resultados podem hoje ser sentidos, julgamos que o movimento anarquista

constituiu um importante instrumento na construção da identidade de classe dos

trabalhadores. Sua capacidade de questionar e influir em hierarquias sociais consolidadas foi

essencial para a construção da identidade social do trabalhador brasileiro. Conforme registrou

Toledo (2007), as reivindicações operárias, influenciadas em parte pelo anarquismo, no

contexto do Brasil da Primeira República, eram também um esforço de democratização da

sociedade. Elas

não visavam somente a melhorar salários e reduzir jornadas de trabalho, mas a
assegurar o direito à própria existência, ou seja, a garantir condições de
democracia e de civilidade, em que o movimento e a organização dos

                                                
1 Ver a respeito FERREIRA, Jorge e REIS, Daniel Aarão. As esquerdas no Brasil. A formação das tradições.
Vol. I. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.
2 Adotamos o conceito de Estado Social de Paulo Bonavides (2004) para quem o “Estado Social é aquele que,
coagido pela pressão das massas confere no Estado constitucional, ou fora deste, os direitos do trabalho, da
previdência, da educação, intervém na economia como distribuidor, dita o salário, manipula a moeda, regula os
preços, combate o desemprego e coloca na sociedade todas as classes na mais estreita dependência de seu
poderio econômico, político e social, em suma, estende sua influência a quase todos os domínios que dantes
pertenciam, em grande parte, à área de iniciativa individual, nesse instante o Estado pode, com justiça, receber a
denominação de Estado social” (p. 186)
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trabalhadores pudessem ser reconhecidos como um elemento legítimo na
sociedade (TOLEDO, 2007, p. 55).

A par de sua grande importância, o anarquismo como ideário político ou como

movimento social praticamente desapareceu e, embora sua influência possa ainda hoje ser

aferida, pouco se faz para relacionar os avanços sociais obtidos por meio daquele movimento

e os direitos trabalhistas atuais, especialmente os direitos hoje constitucionalizados.

Muito do registro histórico relativo àqueles direitos passa ao largo das suas origens nas

relações conflituosas que ocorreram entre o capital e o trabalho nas primeiras décadas do

século XX e, nas quais, a participação dos anarquistas foi essencial. Alguns autores, como

Pereira (2007), buscam seus fundamentos apenas na Consolidação das Leis do Trabalho, no

Estado Novo e no populismo de Vargas, considerando que, embora já existissem interesses

dos trabalhadores, não havia espaço para uma política baseada em partidos ideológicos no

Estado oligárquico anterior a Vargas (PEREIRA, 2007, p. 21).

A análise distorcida ou parcial dos fatos históricos leva a uma visão excludente de tão

importante participação na construção da sociedade nacional, e colabora para o fortalecimento

de uma visão estigmatizada do que vem a ser o anarquismo, ocultando a riqueza da

experiência no Brasil e sua contribuição para a construção do Estado brasileiro.

As ações políticas executadas pelo anarquismo no Brasil e pela sua atividade sindical

no começo do século XX foram fundamentais para a fixação dos limites legais de alguns dos

direitos trabalhistas individuais e coletivos atualmente vigentes. Na raiz de alguns destes

direitos estão as greves ocorridas entre 1900 e 1917. Estas ações políticas foram

suficientemente importantes para gerarem, ao que parece, uma reação do Estado brasileiro

contra os trabalhadores anarquistas imigrantes, pelos poderes republicanos. Entretanto, para

que seja considerada uma ação do Estado, tal ação deve ser efetivada de forma concatenada

por todos os Poderes da República e não apenas por uma parte deles, sendo, desta forma,

essencial para sua caracterização que tenha havido, também, a participação do Poder

Legislativo.

Para a confecção deste trabalho pesquisou-se, primeiramente, se houve participação da

Câmara dos Deputados no enfrentamento dos conflitos gerados pelas greves ocorridas em

1917 nas quais os anarquistas exerceram ação política direta.
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Um dos focos do trabalho foi investigar se as greves realizadas em 1917 provocaram

ação coordenada dos poderes do Estado brasileiro com a finalidade de retirar dos sindicatos a

influência anarquista, e se a Câmara dos Deputados teve papel saliente nesta política de

Estado ao aprovar legislação com esta finalidade.

Outro foco foi pesquisar se houve alguma legislação aprovada pela Câmara neste

período que de alguma forma estivesse diretamente relacionada com a participação dos

anarquistas e que pudesse caracterizar ação coordenada entre os poderes do Estado com a

finalidade de reprimir a ação anarquista.

Já que se teve como objetivo deste trabalho investigar em que medida a ação anarquista

nas greves realizadas em 1917 foi capaz de influenciar o Estado brasileiro, levando a Câmara

dos Deputados a criar leis específicas com a finalidade de inibir ou enfrentar os movimentos

operários, utilizamos como parâmetro limitador para o presente estudo os movimentos

ocorridos em Estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, por serem estes

os de maior expressão na época, muito embora, registre-se, haja importantes experiências em

outros Estados.

Procuramos especificamente neste trabalho investigar se as propostas legislativas

relacionadas ao exercício do trabalho de brasileiros ou estrangeiros e a situação destes no país,

apresentadas ou apreciadas pela Câmara dos Deputados no ano de 1917, sofreram influência

direta de greves nas quais os anarquistas tiveram papel de direção política nos sindicatos.

A pesquisa efetuada por meio de abordagem histórica, utilizando método dedutivo3,

abrangeu os registros oficiais das atividades realizadas no Plenário da Câmara dos Deputados,

relativas ao período legislativo entre 03 de maio de 1917 e 01 de maio de 1918, que

compreendem a Terceira Sessão Ordinária da 9ª Legislatura, bem como as respectivas Sessões

Preparatórias, ocorridas em 27 de abril de 1917 e 18 de abril de 1918.

No Brasil a ação política anarquista se iniciou ainda no final do século XIX, e

desenvolveu intensas atividades durante a primeira década do século XX. A partir de 1907,

sob repressão intensa, o movimento anarquista apresentou algum declínio, muito embora

                                                
3 O Método Dedutivo, um dos métodos científicos utilizados para realizar-se pesquisa científica, é aquele que
parte do pressuposto que só a razão será capaz de levar ao conhecimento verdadeiro. Tem em Descartes, Spinoza
e Leibniz seus defensores e utiliza uma cadeia de raciocínio em ordem descendente, que analisa o geral até
chegar ao particular, chegando assim a uma conclusão. Apóia-se no silogismo Aristotélico para, por meio de
duas premissas, criar uma construção lógica e tirar a conclusão que decorre logicamente das duas primeiras.
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diversas greves tenham sido realizadas nesse período, e somente a partir de 1914, a massa

proletária apresentou sinais de retomada de ação social, com as grandes greves de 1917.

Desta forma, não se poderia, nos limites do presente trabalho, proceder-se a uma

avaliação de todo o período de mais de trinta anos de ação anarquista. Imposta a limitação

pela realidade, a solução encontrada foi elencar, a partir de algumas características que

julgamos têm capacidade de influir no quadro social com força suficiente para gerar a reação

que vem a ser o objeto da presente pesquisa, algumas situações que tenham ocorrido de forma

concentrada em período de tempo compatível com a natureza deste trabalho. A primeira

característica por que se fez a opção foi uma que afetasse diretamente a massa proletária: a

carestia. A segunda foi uma característica que estivesse diretamente vinculada a uma opção

feita pelo anarquismo: a greve revolucionária. A terceira foi uma característica diretamente

vinculada a uma opção feita pelo Estado na ocasião: a repressão. Tal conjunto de

características pode ser verificado no ano de 1917, conforme será demonstrado no decorrer

deste estudo. Por decorrência da opção primeira de avaliar as ações ocorridas no Legislativo,

adotou-se como parâmetro o ano legislativo, ou Sessão Legislativa.

Outro aspecto precisou, ainda, ser previamente definido uma vez que da sua prévia

definição dependeram os resultados da pesquisa: como identificar nos trabalhos da Câmara a

ocorrência das características anteriormente definidas como capazes de influir no quadro

social e gerar a reação do Estado? A fórmula encontrada foi a de vincular a existência nos

registros das Sessões Plenárias da Câmara de situações abrangidas pelos critérios

anteriormente definidos para realizar a opção pelo ano de 1917 e, quando existentes, os

debates daí decorrentes, tendo como parâmetro a noção de esquerda e direita conforme

previamente definida. Ao final, procurou-se identificar na ocorrência e no conteúdo dos

debates uma posição de maioria do Poder com a finalidade de expressar uma política de

Estado por parte da Câmara, utilizando o instituto da deportação com a finalidade de

realização de ação de natureza repressiva.

O presente trabalho encontra-se estruturado em três capítulos assim constituídos:

No primeiro capítulo, valendo-nos de autores clássicos e atuais, abordamos a

concepção anarquista de organização da sociedade, procurando nos fundamentos da teoria

anarquista o entendimento da sua ação política e da sua atuação nos limites do Estado

Contratual, vez que, como dito anteriormente, o objetivo do trabalho é apurar possível reação

do Estado brasileiro à ação anarquista.
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No segundo capítulo, visitamos a experiência anarquista no Brasil, contextualizada sob

a ótica da formação de classe, da experiência sindical e da ação política.

O terceiro capítulo dedica-se à análise do período legislativo compreendido entre 03

de maio de 1917 e 01 de maio de 1918, a partir do conteúdo do material coletado por meio da

leitura das publicações nos Diários do Congresso Nacional deste período, visando obter

respostas sobre o papel exercido pela Câmara dos Deputados em face do movimento

anarquista, nos limites do objetivo específico almejado.

Cabem aqui, alguns esclarecimentos: o primeiro, alertar que a utilização do material

obtido na pesquisa dos registros nem sempre seguirá ordem cronológica, uma vez que a lógica

de utilização da informação obtida há que estar a serviço da pesquisa. Desta forma, o

encadeamento das informações obtidas não possui a mesma dinâmica da ação parlamentar e

esta, de igual forma, não possui a mesma dinâmica da ação social, nem sempre coincidindo

cronologicamente a ação social com seu reflexo no parlamento; o segundo que, foram

registradas algumas passagens relativas à atuação do Senado Federal, sendo estas, porém,

apenas ilustrativas e necessárias ao encadeamento lógico do trabalho, e, por último, que as

transcrições utilizadas seguem a grafia original e a interpretação lógica dos discursos foi

efetuada com a utilização do método de Análise de Discurso.4

Por final, dedicamo-nos às conclusões, que apontam a existência de razoáveis indícios

da hipótese levantada.

                                                
4 Método que faz parte do campo da lingüística e da comunicação, especializado em analisar construções
ideológicas presentes em um determinado texto, ou, no dizer de M. Pêcheux (1997) na obra de Maingueneau:
“construir procedimentos que exponham o olhar-leitor a níveis opacos à ação estratégica de um sujeito (...)O
desafio crucial é o de construir interpretações, sem jamais neutralizá-las.” (MAINGUENEAU, 1997, p. 11)
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2. A CONCEPÇÃO ANARQUISTA

Na Ciência Política tão difícil quanto conceituar o que vem a ser Esquerda e Direita é

definir seus limites. Tal discussão, sempre apaixonante, não poderia ser contida nos estreitos

termos deste trabalho. Sendo assim, utilizaremos a acepção de Bobbio (1995) para quem de

esquerda seriam as forças e as lideranças políticas animadas e inspiradas pela perspectiva da

igualdade, para, entre as diversas concepções políticas que podem compor o campo político

que se denomina ‘esquerda’ incluirmos o anarquismo. (BOBBIO, 1995, p.125)

Como outras teorias políticas, também o anarquismo possui diversas definições, vez que

algumas relevam aspectos das relações entre os homens, outras entre estes e a autoridade

representada pelo Estado e outras tantas, entre ambas as relações.

Para Pierre-Joseph Proudhon (1840), um dos pensadores clássicos do anarquismo e

reputado por muitos como um dos fundadores de tal ideário, a sociedade ideal, denominada

por ele de “anarquia” é aquela da igualdade e da liberdade entre todos os indivíduos. Para ele

as forças opressoras do indivíduo são a autoridade, o governo, o poder, o Estado, todas

designando a mesma coisa.5

Outras definições, ainda que contemporâneas, expressam a atualidade do pensamento

proudhoniano, como por exemplo, a oferecida por Wieck, para quem:

O Anarquismo pode ser compreendido como uma idéia política e social
genérica que expressa negação de todo poder, soberania, dominação, e divisão
hierárquica, e o desejo de sua dissolução. Anarquismo é, portanto, mais que
anti-estatismo. O governo (Estado) é, apropriadamente, o foco central da

                                                
5 As idéias de Proudhon encontram-se em diversas obras, destacando-se entre outras o ensaio Qu’est-ce que la
Propriété ? de 1840, no qual o autor analisa o papel da propriedade, as leis que a protegem, e a que serve o
direito de propriedade. Na referida obra, destaca-se o capítulo 5 no qual o autor trata das idéias de justo e injusto,
de princípios de Governo e de Direito. A esse respeito, vide Proudhon, 1840.
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crítica anarquista. É uma filosofia social e política que propõe a erradicação
das divisões entre os que têm e os que não têm a redistribuição do poder, a
abolição das diferenças políticas, entre líderes e liderados, superiores e
inferiores, senhores e servos (WIECK, 1979, p. 139)6.

Outros autores também modernos, como Brown (1979), têm semelhante definição,

embora observando que o anarquismo possui limites e características muito mais amplas do

que os normalmente encontrados na compreensão popular. Assim, este nos parece o conceito

mais adequado à finalidade do presente trabalho. Nas palavras de Brown:

Embora a compreensão popular de anarquismo seja de um movimento
violento anti-estado, o anarquismo é uma tradição muito mais sutil e delicada
do que a simples oposição ao poder governamental. Os anarquistas se opõem à
idéia de que o poder e a dominação são necessários para a sociedade, e por
isso defendem formas mais cooperativas e anti-hierárquicas de organização
econômica, política e social. (BROWN, 2002, p. 106)7

2.1 A ação anarquista no contexto contratualista – limites e contradições

Pode, à primeira vista, parecer extremamente complexa a tentativa de estabelecer

qualquer comparação entre o Anarquismo e o Contratualismo vez que, se o Contratualismo

parte do pressuposto da necessidade de existência do Estado como mecanismo de organização

de determinada sociedade, o Anarquismo, por sua vez, nega tal necessidade e fundamenta

toda a sua teoria em tal pressuposto.

Entretanto, a intenção de tal tentativa é de procurar entender como o anarquismo aqui

estudado, dado ao seu caráter reivindicatório, operou na condição de movimento social, no

âmbito do Estado de direito moderno, vale dizer, o Estado contratual, ainda que tivesse como

metadiscurso o fim do Estado

 Iniciemos, assim, uma breve caminhada pelo Contratualismo e alguns dos seus

teóricos clássicos, para estabelecer a relação com o Anarquismo e, a partir daí analisar o

período histórico que nos interessa.

                                                
6 WIECK, David Thoreau. The negativity of anarchism. In Reinventing Anarchy: What are Anarchists Thinking
These Days? (livre tradução)
7 BROWN, L. Susan. The Politics of Individualism. (livre tradução)
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2.1.1 O Contratualismo

A noção de Contrato Social como instrumento orientador das relações estabelecidas

entre os indivíduos, tomados no conjunto de determinada sociedade ou individualmente, pode

ser considerada na história da humanidade, uma importante conquista das sociedades

organizadas, independentemente da forma de governo por elas escolhida.

Tal afirmativa, facilmente comprovável nos Estados modernos, mormente nas

sociedades ocidentais, pode ser apurada ao verificarmos a evolução dos Estados

Constitucionais, nos quais, por exemplo, os direitos civis são estruturados com base nos

princípios informadores do conceito de liberdade impondo-se, a partir daí, limites à ação do

Estado em face dos cidadãos, e dos cidadãos entre si.

Diversamente de outros pensadores como Aristóteles (343 a.C.) ou Cícero (48 a.C.),

que viam no fenômeno da agregação humana um instinto natural, Platão (427/428-347 a.C.)

em sua obra “A República” fundamenta a associação humana em um acordo de vontades,

afastando a idéia da inspiração natural para formação do grupo social.

 Entretanto, é a partir de Hobbes, já na era moderna, que se fundamentam as análises

dos estudos contemporâneos sobre o Contrato Social. A partir daí, a única unanimidade

possível entre os estudiosos do tema é a de considerar, como Weffort (2005), os pensamentos

de Hobbes, Locke e Rousseau como os paradigmáticos do Contratualismo.

Não é objetivo deste trabalho tratar de forma aprofundada da obra de cada um deles,

eis que, como já se afirmou anteriormente, a finalidade aqui é buscar entender os limites

teóricos que fundamentam a ação anarquista no período citado. Assim, vamos aqui nos valer

apenas de alguns aspectos que caracterizam a obra de cada um dos teóricos contratualistas que

consideramos relevantes e que, de alguma forma, estão relacionados com o objeto do presente

estudo.

Assim, analisaremos apenas os aspectos relativos à visão de cada um deles acerca do

Contrato Social e dos limites da atuação do Estado e, portanto, da sua legitimidade, sem nos

aprofundarmos no modelo de Estado idealizado por cada um deles.
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Iniciemos pela visão de Hobbes8, a partir de sua obra Leviatã, para quem o “Contrato

Social” surge após a constatação pelos indivíduos de que a permanência do homem no

“estado de natureza” levaria à insegurança e à morte, vez que no estado de natureza todos os

homens eram inimigos uns dos outros e viviam em guerra permanente. Na concepção de

Hobbes, que aplica o pensamento filosófico à política, o homem era o inimigo feroz de seus

semelhantes. Cada um devia se defender contra a violência dos outros. Cada homem era um

lobo para os outros homens. Por todos os lados havia a guerra mútua, a luta de cada um contra

todos.

Bobbio (1991), embora reconhecendo as variantes de cada uma das obras de Hobbes,

identifica o estado de natureza no Elements, no De Cive e no Leviatã. O “estado de natureza”

hobbesiano seria assim um estado de guerra de todos contra todos em que os homens

sofreriam o temor recíproco e permanente da morte violenta em virtude da ausência de um

poder comum que pudesse evitá-la. Era necessário para a própria sobrevivência que saíssem

daquele estado.

Para Hobbes (1651), o momento de superação do estado de natureza é aquele no qual

todos os indivíduos de forma conjunta alienam todos os seus direitos em função de um poder

soberano. Tal momento é o da criação do Estado: o Estado Soberano9, com poder absoluto

sobre todos seus súditos. Poder indivisível e irrevogável que admite apenas como limite a

defesa pelo súdito da própria vida.

Para Locke10, o homem não delegou ao Estado senão poderes de regulamentação das

relações externas na vida social, pois reservou para si uma parte de direitos que são

                                                
8 A extensa obra de Hobbes vai da sua primeira obra filosófica “Uma curta abordagem a respeito dos Primeiros
Princípios” passando pela conhecida trilogia filosófica “De Corpore” (1655), “De Homine” (1658) e “De Cive”
(1642), até sua obra mais conhecida “O Leviatã” ou “Matéria, Forma e Poder da Comunidade Eclesiástica e
Civil” (1651) um completo estudo filosófico sobre absolutismo político e que englobou todo o seu pensamento.
Ver a respeito o ensaio de Gérard Lebrun, “Hobbes em-deçà du libéralisme” na revista Manuscrito, Unicamp, I
(4): 37-49, 1980, e ainda a obra de doutorado de Renato Janine Ribeiro, Ao leitor sem medo: Hobbes escrevendo
contra o seu tempo, São Paulo, Brasiliense, 1984.

9 Bobbio (1991) ao analisar o Leviatã, aponta a singularidade do Estado Hobbesiano ao informar que ele,
diferentemente do que informa a doutrina tradicional de formação do Estado, possui em um único pacto de união
um contrato de sociedade em relação aos súditos e um contrato de submissão em relação ao conteúdo, tendo
como resultado a formação do poder comum através do qual ocorre a passagem do estado de natureza para o
estado civil.
10 MELLO, Leonel Itaussu Almeida, in WEFFORT, Francisco. Os Clássicos da Política São Paulo: Editora
Ática, 2005, indica como principais obras de John Locke: Cartas sobre a Tolerância, Ensaio sobre o
entendimento humano, e Dois tratados sobre o governo civil.
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indelegáveis. As liberdades fundamentais, o direito à vida, como todos os direitos inerentes à

personalidade humana, são anteriores e superiores ao Estado.

Segundo Mello (2005), para Locke a função do “Contrato Social” é preservar os

direitos naturais, conceito este que abrange a proteção da vida, da liberdade, e da propriedade.

A função do Estado é a de proteger tais direitos e reprimir sua violação por outros indivíduos.

O Contrato Social para Locke não se assemelha ao Contrato hobbesiano, pois, se neste os

homens firmam um pacto de submissão, naquele o pacto é de consentimento, ou seja, os

homens concordam livremente em formar a sociedade civil para preservar e consolidar ainda

mais os direitos que possuíam originalmente no estado de natureza (2005, p. 79).

Mello (2005) entende que na visão de Locke o Estado tem poder limitado, pois, se este

atenta contra o direito de propriedade, deixa de cumprir sua função legitimando o direito de a

ele resistir, destituí-lo e a outro delegar a tarefa não cumprida. Cabe, entretanto, o registro que

o direito de propriedade para Locke não tem o mesmo significado contemporâneo, que

evoluiu do caráter individualista para o caráter social: para Locke o direito de propriedade11

de bens é fundamentado na agregação de valor pelo trabalho do indivíduo, gerando assim o

direito de resistir a quem de qualquer forma queira usurpá-los.

No capítulo 6 de Os Clássicos da Política, obra paradigmática de Weffort (2005),

Nascimento, (2005) ao analisar a obra de Rousseau12, considera, não sem razão, o Contrato

Social como um dos temas mais candentes da filosofia. Segundo Nascimento, para Rousseau

o Estado é convencional porque resulta de convenção legítima, entre partes iguais. Resulta da

vontade geral que é uma soma da vontade manifestada pela maioria dos indivíduos. A nação

(povo organizado) é superior ao rei. Não há direito divino da coroa, mas sim, direito legal

decorrente da soberania nacional. O governo é instituído para promover o bem comum, e só é

suportável enquanto justo. Não correspondendo ele aos anseios populares que determinam a

sua organização, o povo tem direito de substituí-lo, refazendo o Contrato. (2005, p. 187)

                                                
11 Para Locke o direito de propriedade tem dois sentidos: o primeiro, de natureza genérica, diz respeito a um
direito natural inerente ao ser humano, que independe de qualquer lei ou Estado para ser instituído, abrangendo
neste sentido o direito à liberdade, à vida e aos bens. O segundo, de natureza mais específica, diz respeito apenas
à posse de bens móveis ou imóveis.

12 NASCIMENTO, Milton Meira, in WEFFORT, Francisco. Os Clássicos da Política São Paulo: Editora Ática,
2005, utiliza para sua análise do Contrato Rousseauniano as obras: o “Contrato Social”, e o “Discurso sobre a
origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens”.
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Nascimento (2005), considerando que nas condições imaginadas por Rousseau haveria

uma conjugação perfeita entre a liberdade e a conveniência, afirma que, para Rousseau, no

“Contrato Social” ideal cada indivíduo entregaria todos os seus direitos, inclusive o direito à

vida, à comunidade e em favor da coletividade. A função de tal contrato seria restabelecer a

igualdade, perdida com a instituição da propriedade privada. A igualdade real só seria

restabelecida com a instituição do “Contrato Social”. Para Rousseau, os direitos naturais são

plenos, a igualdade é completa. O poder do Estado decorrente deste “Contrato Social” é

ilimitado, absoluto. (2005, p. 187)

Feita esta pequena digressão, voltemos à questão principal.

Deixando de lado o debate sobre uma possível contradição constante do sistema

político brasileiro, de que fala Carone13 (1975), e relevando a contribuição teórica dos autores

contratualistas anteriormente citados, adotaremos como premissa para o presente trabalho -

por guardar relação com o objeto da pesquisa em curso - ser o Estado brasileiro nas duas

primeiras décadas do século XX, uma República, com os poderes sendo exercidos na forma

da tripartição clássica e decorrentes de Contrato Social constitucionalizado.

A partir dessa premissa surge-nos a primeira indagação: se o Estado brasileiro é um

Estado de fato, decorrente de um Contrato Social firmado entre os indivíduos que compõem a

nação outorgando-lhe um poder soberano na forma e nos limites da Constituição, e, assim

sendo, com um controle sobre toda a legalidade daí decorrente, como é possível a um

anarquista agir em face destes limites, dos quais a legislação é a principal expressão, sem que

esteja em permanente contradição com os princípios da sua filosofia?

  Para que possamos avançar um pouco mais e analisar tal contradição é necessário

que adentremos na concepção anarquista de sociedade para, a partir daí, tentar entender os

limites teóricos utilizados na sustentação da ação anarquista no movimento sindical entre

1900 e 1917, em aparente contradição com todo seu ideário. Para atingir tal objetivo não nos

aprofundaremos na discussão acerca da paternidade da doutrina anarquista. Partiremos das

concepções de Proudhon acerca de alguns elementos essenciais à concepção do anarquismo,

normalmente utilizados como referência em estudos referentes ao tema.

                                                
13 Para Carone o coronelismo é responsável pela existência de poderes fragmentários, encontráveis em toda a
extensão do Brasil e a realidade dessas situações foi acentuada pela República. Para ele, a adoção da República
levou a uma antinomia e uma contradição constante entre formas constitucionais e realidade, o direito e a força.
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2.1.2 O Anarquismo

Trindade14 (2005), a partir da análise da obra do pensador francês Pierre-Joseph

Proudhon15, considera como formadores do ideário da anarquia, o princípio da luta contra a

autoridade, sob a sua forma política, econômica e moral, chamado de princípio negativo e o

princípio da luta pela liberdade e pelo bem estar, chamado de princípio positivo. Para

Trindade, estes princípios são norteadores do pensamento de Proudhon e a essência do

pensamento anarquista. (2005, p. 02)

Embora sem a amplitude temática de Piozzi (2003), o professor português aponta que,

para Proudhon, o regime da autoridade exprime-se pela centralização no plano político, pela

exploração e pela concorrência no plano econômico. É necessário destruir a autoridade e a

partir daí edificar uma sociedade de liberdade e de bem estar. Liberdade sobre o plano

político, por meio do federalismo16, e liberdade no plano econômico por meio do

mutualismo17. (2005, p. 02)

Em sua análise, Trindade (2005) considera que para Proudhon o principal problema a

resolver é o problema econômico. O Estado político deve desaparecer.

                                                
14 Francisco Trindade, professor e escritor português, é um estudioso da filosofia Proudhoniana que divulga
principalmente através do blog denominado Anovis Anophelis, e autor do livro O essencial Proudhon.
TRINDADE, Francisco. Proudhon como pai do Anarquismo. 2005. Disponível em:
http://www.franciscotrindade.blogspot.com/2005/11/proudhon-como-pai-do-anarquismo.html. Acesso em: 25
dez. 2008.

15 Pierre-Joseph Proudhon descende de uma família rural e nasceu em 1809 em Besançon, na França.  Com a
publicação de sua primeira obra sobre a propriedade em 1840, tornou-se famoso entre militantes e intelectuais
socialistas. Como deputado eleito à Assembléia Nacional participou ativamente da Revolução de 1848, onde se
notabilizou pelo discurso corajoso no qual denunciou a repressão ao levante dos trabalhadores. Por suas
atividades de jornalista e escritor político em defesa da causa operária, foi preso e condenado em 1849,
permanecendo na prisão até 1852. Morreu em Paris em 1865, um ano após a fundação da Primeira Internacional
dos Trabalhadores. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Proudhon. Acesso em: 25 dez. 2008.

16 Piozzi, analisando a obra de Proudhon, conclui que, para este só se chegará a uma forma política realmente
democrática através do federalismo, onde cada membro do corpo social tem o direito e o dever de dirigir o
organismo social. Uma ordem racional, sob uma nova ordem política capaz de inibir o arbítrio. (p. 99 a 138)

17 O conceito e os limites de mutualismo é um dos pontos mais debatidos e controversos da obra de Proudhon,
vez que o mutualismo era, ele mesmo, um movimento social que sofreu críticas de Proudhon. O mutualismo,
para o anarquista francês, baseava-se no na gestão descentralizada da economia, na figura das “companhias
obreiras” que atuariam de forma federada pela troca mútua de produtos e serviços e estas estabeleceriam um
equilíbrio entre os trabalhadores os quais, embora dotados diferenças, eram igualmente necessários ao seu
funcionamento, participando da propriedade e da direção da empresa.
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Fundar, emergir e fazer desaparecer o sistema político ou governamental no
sistema econômico, reduzindo, simplificando, descentralizando, suprimindo
um após outro todos os serviços administrativos desta grande máquina que
tem o nome de governo ou de Estado. (TRINDADE, 2005, p. 02)

Da mesma forma, Piozzi (2003) ao proceder a uma análise acurada sobre o

pensamento Proudhoniano no que tange à forma de expressão do interesse coletivo, também

reconhece na obra do pensador francês a relevância da questão econômica:

Para Proudhon, contudo, na perspectiva da revolução social, ordem e
liberdade não advém da mudança das formas políticas, mas de uma
reorganização da economia que, ao reconciliar interesses, torna leis e
magistrados desnecessários. (grifo da autora) (PIOZZI, 2003, p. 122)

Entretanto, a ausência do Estado não significa para Proudhon que os indivíduos não

viverão em sociedade ou viverão sem um instrumento que organize suas relações. Em sua

concepção, o Contrato Social tem fundamento e formato diverso do Contrato imaginado por

Rousseau. Para Proudhon, a lei autoritária representada pelo Estado será substituída pelo

contrato concebido livremente, por uma vontade livre, através do sistema federativo. Piozzi

(2003) ao analisar a visão do pensador francês sobre a representação popular nos regimes

monárquico e republicano sintetiza o que vem a ser a federação:

É fácil concluir que, na ótica de Proudhon, o alargamento das liberdades
públicas, se não for acompanhada da submissão de todos à ordem racional,
conduz a novas formas de autoritarismo. Para garantir a efetividade dessa
ordem entre sujeitos cujo lado ‘obscuro’ nunca é totalmente vencido pela
educação, torna-se necessário pensar uma forma política capaz de inibir o
desenvolvimento do arbítrio. Essa forma é, para Proudhon, o sistema
federativo. Em oposição ao pluralismo político da República unitária,
instrumento para o poder absoluto de grupos e classes, o pluralismo
administrativo da federação, desde que vinculado à reorganização econômica
das funções e das trocas, garante a integração da liberdade a seu destino
solidário e igualitário. Num sistema horizontal, que liga os indivíduos às
comunas e as comunas à federação, cada membro adquire o direito – e o dever
– de dirigir o organismo social, realizando assim a essência da democracia,
que “consiste na separação dos poderes, na distribuição das tarefas, no
controle e responsabilidade” (aspas da autora) (PIOZZI, 2003, p. 135)
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Trindade (2005) mostra a forma como o Contrato Social é visto pelo pensador francês,

o qual expressa a diferença das concepções quanto ao pacto sem, entretanto, negá-lo. Se para

Rousseau “o Contrato Social não é outra coisa que a aliança ofensiva e defensiva daqueles

que possuem contra os que não possuem” (TRINDADE, 2005, p. 4) para Proudhon o

Contrato Social é

o ato supremo pelo qual cada cidadão compromete à sociedade seu amor, a
sua inteligência, o seu trabalho, os seus serviços, os seus produtos, os seus
bens; em troca da afeição, das idéias, trabalhos, produtos, serviços e bens dos
seus semelhantes: a medida do direito para cada um estando determinada
sempre pela importância da sua quota, e a cobrança exigível à medida das
entregas... O contrato social deve ser livremente debatido, individualmente
consentido, assinado, por todos aqueles que participam... O contrato social é
de essência do contrato comutativo: não deixa somente o contratante livre,
aumenta sua liberdade, não somente lhe deixa a integridade dos seus bens,
acrescenta à sua propriedade; não prescreve nada ao seu trabalho, só assenta
nas permutas... Tal deve ser segundo as definições do direito e a prática
universal, o Contrato Social. (redação conforme original) (TRINDADE, 2005,
p. 4)

Resta à evidência que, embora com diferenças em relação ao denominado “Contrato

Social” clássico na visão dos chamados Contratualistas, o anarquismo idealizado por

Proudhon admite, ainda que em tese e em bases filosóficas diferenciadas, a existência de um

contrato entre os indivíduos, sem a existência de um poder apartado destes e sem autoridade

sobre qualquer deles. Então, neste ponto, o anarquismo deles se aproxima especialmente

daquele estado de natureza entendido por Rousseau, ainda que em fase anterior à socialização

do indivíduo.

Na visão de Proudhon, admitia-se, conforme se vê, a existência de um Estado, ainda

que em outras bases filosóficas. Porém, a partir daí não há qualquer semelhança entre as duas

concepções - contratualista e anarquista – o Estado contratualista é monárquico ou

representativo, o Estado para Proudhon é a federação de indivíduos livres.

Não é a finalidade deste trabalho aprofundar a análise acerca da origem do Estado

burguês e do sistema capitalista, porém para efeitos de sistematização, adotamos como

premissa terem eles, nas diversas formas como se apresentam, evoluído dos primeiros Estados

nascidos sob a égide de Contratos Sociais clássicos. O que nos importa dentro dos limites

impostos, são as divergências entre duas concepções importantes no movimento operário
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brasileiro, que se negam a aceitar os termos do Estado burguês e que têm como objetivo a sua

superação: os anarquistas e os comunistas.

2.1.3 Comunistas e Anarquistas

Embora tenham como ponto em comum a superação do Estado burguês e capitalista,

comunistas18 e anarquistas têm profundas divergências19 quanto à forma como fazê-lo e como

organizar a sociedade daí decorrente. Tais divergências refletem-se na forma de condução das

ações políticas, e muitas vezes na disputa pela hegemonia da condução de setores sociais,

como foi o caso do movimento operário brasileiro.

Ambas as posições são detectadas por Sferra (1987), a qual registra que os

movimentos proletários ocorridos no mundo nos fins do século XIX e no começo do século

XX tinham como objetivo a resistência e a superação do sistema capitalista, que domina a

vida social pelo monopólio dos bens de produção, instala a desigualdade social e o

antagonismo de classes. Para ela, esses movimentos, embora teoricamente identifiquem-se na

proposta maior de superação do capitalismo, são radicalmente diferentes nas propostas de

ação política.

A primeira tendência - "centralista", ou comunista -, adepta da ação política
partidária, vê como necessidade fundamental para a superação da ordem
capitalista o desenvolvimento da consciência e da organização da classe
trabalhadora. Isto se dá sob a direção de um grupo de vanguarda animado por
uma compreensão clara da missão histórica do proletariado: superar sua
contradição básica com a burguesia. Desta maneira, organizada e disciplinada
em um partido revolucionário, a classe lutará pelo poder político, apoderar-se-
á do Estado, reimplantando um novo Estado, baseado no poder da classe
trabalhadora. (aspas da autora) (SFERRA, 1987, p. 12)

A segunda tendência - anarquista e "federalista" -, antiautoritária, é
contrária a toda direção central e unificada do movimento dos trabalhadores,

                                                
18 Adotamos como parâmetro para os efeitos deste trabalho o conceito de comunismo científico elaborado por
Karl Marx existente à época da Primeira Internacional entre 1864 e 1876, vez que este tinha como principal
contraponto com o anarquismo a existência do Estado, considerado possível meio de superação do capitalismo
pelos comunistas, se controlado pelo proletariado, e considerado meio de opressão pelos anarquistas,
independentemente de quem o controlasse.
19 Orsi (1980), ao compilar alguns importantes escritos sobre o anarquismo, registra na obra de Daniel Guérin,
As Idéias Força do Anarquismo (1980), a crítica de Bakunin ao comunismo, na qual o anarquista afirma não ser
comunista porque o comunismo “concentra e faz absorver todas as potencialidades do Estado, porque conduz
necessariamente à centralização da propriedade nas mãos do Estado, enquanto eu defendo a abolição do
Estado...” (BAKUNIN, 1868 apud GUÉRIN, 1980, p. 17)
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quer nacional, quer local, o qual deve ter liberdade completa para formular sua
política, sem receber instrução alguma de um centro dominante. O mais
importante para a superação capitalista é, para os libertários, o despertar da
liberdade, uma condição natural do homem, levando-o a se engajar numa luta
política. Através da agitação das massas dar-se-á o impulso para a destruição
revolucionária, deixando aos indivíduos ou grupos, na sua capacidade
espontânea, toda tarefa de criar uma nova ordem social baseada na associação
livre. (aspas da autora) (SFERRA, 1987, p. 13)

A divergência entre as duas concepções políticas determina táticas que cada uma das

posições seguirá nas suas ações políticas. Se para os comunistas a base para a superação do

Estado capitalista é a formação da consciência de classe e o instrumento o partido político,

para os anarquistas a base para superação é a luta incessante entre opressores e oprimidos e o

instrumento a educação revolucionária livre, aproveitando qualquer oportunidade para sua

realização.

Outra divergência que marcará profundamente as duas concepções refere-se à

existência do Estado. Para os comunistas o fim almejado é a eliminação da supremacia

burguesa no domínio do Estado, através de intervenções do proletariado no modo de produção

burguês e na propriedade, capazes de revolucionar economicamente esse modo de produção.

Para os comunistas é essencial a elevação do proletariado à condição de classe dominante e o

Estado é, nesta fase de implantação do comunismo, essencial para o sucesso desta estratégia.

No Manifesto do Partido Comunista Marx e Engels expressam a essencialidade de tal

controle:

O proletariado utilizará o seu domínio político para subtrair à burguesia todo o
capital, para centralizar todos os instrumentos de produção na mão do Estado,
isto é, do proletariado organizado como classe dominante, e para multiplicar o
mais rapidamente possível a massa das forças produtivas. (MARX; ENGELS,
1848, p. 24)20

Para os anarquistas, ainda que apropriado pelo proletariado o Estado mantém sua

condição de opressor do homem e lhe suprime a liberdade. É necessário, para estes, a

destruição completa do Estado existente e sua substituição pela federação livre.

                                                
20 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. Estudos Avançados, vol. 12, nº 34. São
Paulo: Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, 1998.
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No Brasil, conforme veremos adiante, as duas concepções atuaram ora em conjunto na

condução das lutas operárias, ora em disputa pela hegemonia do movimento operário.   

2.2 O Anarcossindicalismo e o Anarcocomunismo. As faces do anarquismo no

movimento operário brasileiro

Feita a necessária digressão anteriormente apresentada voltemos à questão primeira.

Como, no Brasil, o anarquismo enfrentou a contradição entre organizar um sindicato –

instrumento de representação de classe, no interior de um Estado organizado - e os

fundamentos de sua visão política?

A atuação no movimento operário e nas organizações sindicais divide os anarquistas.

Toledo (2007) registra que na realidade brasileira de fins do século XIX e início do

século XX, “o Estado era sentido pelos trabalhadores quase que exclusivamente como fonte

de opressão” (TOLEDO, 2007, p. 65) destacando as enormes dificuldades que tinham os

trabalhadores em se organizar.

Na mesma linha, embora sem referência expressa ao movimento operário brasileiro,

Sferra (1987) registra que os anarcossindicalistas consideravam que, por meio de

organizações fundadas para a defesa dos interesses dos trabalhadores, estes adquiriam

consciência da repressão a que estavam submetidos e se acostumavam à luta coletiva e à

solidariedade. Apesar de tal visão, defendiam a necessidade de organizações estritamente

anarquistas para lutar dentro e fora dos sindicatos. Já os anarcocomunistas, ainda segundo

Sferra (1987, p.18), “não dariam importância à liberdade individual, mas à liberdade

coletiva dos pequenos grupos que se constituem sob a influência dos impulsos naturais até a

solidariedade e a ajuda mútua”. Para estes, os indivíduos nos grupos, por instintos naturais

de cooperação social e ajuda mútua, seriam capazes de, uma vez libertos das amarras da

sociedade coativa, construírem por si só a nova sociedade (1987 p. 18).

Tal diferença de posições é evidenciada por Sferra (1987) ao analisar a visão que uma

e outra defendiam em relação ao uso da greve, ainda que muitas vezes atuassem de forma

conjunta:
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O caminho proposto pelos militantes anarcossindicalistas é, ao mesmo tempo,
fazer propaganda educativa e organizar os trabalhadores em associações de
resistência de classe, para conquistar alguns direitos, não obstante parciais,
mas que têm por objetivo levar o operariado a compreender seu papel social.
(SFERRA, 1987, p. 27)

Já os anarcocomunistas negam a greve parcial como meio de se chegar
à greve geral; embora a primeira seja justificável, não conduz à revolução,
permitindo apenas minorar as condições da classe trabalhadora. A única greve
destinada à conquista de seus direitos é a greve geral revolucionária e
expropriadora. Assim, a greve geral é entendida como uma "insurreição
popular", rebelião aberta e constante de todos os oprimidos - da massa
trabalhadora contra todas as formas de dominação e escravidão, isto é,
rebelião contra as correntes que os prendem à moral, à religião, ao
capitalismo. (SFERRA, 1987, p. 28)

A atuação nos sindicatos, entretanto, não estava restrita aos anarquistas. Neles

atuavam também socialistas, sindicalistas revolucionários, e trabalhadores sem qualquer

ligação com correntes políticas ou sem qualquer formação política e cuja ação tinha como

único objetivo a solução de problemas econômicos e uma possibilidade de melhoria de suas

condições de trabalho e de vida.

Para alguns historiadores como Edilene Toledo (2007, p. 75), o ingresso dos

anarquistas no movimento operário nas duas primeiras décadas do século XX muitas vezes

tinha caráter apenas tático, fosse para difundir suas idéias ou para deter avanços de socialistas

e de outras tendências que disputavam a hegemonia sobre tal movimentação social.

O artigo escrito por Gigi Damiani, em 1912 (apud Toledo, p.76), reforça a tese de que

os limites da atividade anarquista no movimento sindical realmente estavam restritos ao

campo tático de atuação política e demonstra o quão baixo era o nível de consciência política

dos trabalhadores:

No sindicato tem lugar para todo mundo: quem paga as quotas e faz greve
quando há ordem é sempre um bom companheiro, mesmo se é nacionalista e
católico. No sindicato, a propaganda idealista é uma ofensa, uma violação aos
direitos da barriga e à liberdade daqueles que não estão nem aí com a abolição
do Estado e da propriedade capitalizada. Tudo o que não se refere às oito
horas e aos dez centavos a mais deve ser recusado. (TOLEDO, 2007, p. 76)
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Gigi Damiani, em relato escrito após sua expulsão do Brasil em 1919, considerou que

o movimento sindicalista no Brasil nunca teve “um programa que fosse tolerado ou aceito

pelos anarquistas” (apud Toledo, p.76), o que parece confirmar a tese de que a participação

dos anarquistas no movimento operário obedecia a necessidades táticas de sua construção

como atuação social e política.

A experiência no Brasil do sindicalismo revolucionário só encontra paralelo na

experiência da França, tendo surgido da prática sindical envolvendo militantes de diferentes

tendências políticas, não se podendo, portanto, reduzir-se tal experiência apenas ao viés do

anarquismo, como muitas vezes se costuma fazer, sem que isto signifique, entretanto, negar

sua importância.

Consideramos assim, que parte da indagação antes levantada pode ser respondida. A

redução da intervenção anarquista no movimento operário da época ao plano de ações táticas,

dentro da estratégia maior de ampliação dos espaços de disputa política, limita as contradições

entre as concepções fundantes do anarquismo e a realidade fática da questão social e histórica

na qual o movimento operário encontrava-se inserido.

É de se considerar, ainda, não estar a atuação anarquista restrita à participação no

movimento operário. Há inúmeros registros de sua participação em outras áreas como

educação e cultura e ainda em algumas das sociedades Mútuas21, comuns à época. Além do

que, não se pode deixar de registrar, os anarquistas disputavam com os socialistas e

comunistas a hegemonia das movimentações sociais no começo do século.

Afirmamos que parte da questão pode ser respondida, pois não se pode, a nosso ver,

analisar a questão da experiência anarquista no movimento sindical de forma isolada,

abstraindo-se a questão empírica de constituírem-se os anarquistas, ao menos na sua maioria,

de imigrantes europeus, sofrendo os efeitos da interação social com outra cultura e

submetidos à experiência única de construírem nova vida em outro país, em momento de

transição do Estado brasileiro entre os modelos de economia agrária e industrial.

Entretanto, como tal discussão não nos parece adequada aos limites do presente

trabalho, vez que este tem finalidade diversa, não nos aprofundaremos em outros fatores que

                                                
21 Sociedades Mútuas ou Associações Mutualistas eram segundo Cláudia Maria Ribeiro Viscardi e Ronaldo
Pereira de Jesus (2007), associações brasileiras que exerceram atividades no Brasil no período que vai da
primeira metade do século XIX até aproximadamente 1930 a 1940, quando sofrem processo de esvaziamento,
embora algumas permaneçam em atividade ainda hoje. O objetivo principal da maioria delas era proteger seus
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possam ter relação com o tema, e embora assumindo desde logo o risco de sua redução,

passaremos a tratar das greves conduzidas por anarquistas, ou aquelas nas quais estes tinham

papel preponderante.

3. O ANARQUISMO NO BRASIL – A EXPERIÊNCIA DE CLASSE

Inúmeros autores já se debruçaram sobre a experiência anarquista no Brasil e há

variados registros da contribuição dos anarquistas em diversas manifestações sociais

brasileiras, como, por exemplo, na educação, conforme relato de Hilsdorf (2003) em sua obra

História da Educação Brasileira, e em outras áreas como a cultura e mutualismo. Há ainda

importantes relatos sobre a participação dos anarquistas no movimento operário, que

abrangem o período compreendido entre as três primeiras décadas do século XX, porém, o

que interessa diretamente ao objetivo deste trabalho são as relações entre os anarquistas e o

movimento operário brasileiro durante a segunda década do século XX, haja vista

concentrarem-se neste período as condições sociais e políticas que entendemos exerceram

influência sobre o ponto objeto da pesquisa.

No Brasil, no final do século XIX e nas duas primeiras décadas do século XX, os

anarquistas tiveram presença marcante nas relações trabalhistas, mormente nos conflitos

envolvendo as disputas entre patrões e empregados. Sua presença no movimento sindical -

que entre nós ficou conhecida como anarcossindicalismo - foi essencial para a organização

dos trabalhadores brasileiros e imigrantes, e constituiu um importante marco histórico na luta

de classes no Brasil. Um desses momentos está relacionado com as greves realizadas entre

1900 e 1930, e seus efeitos na definição dos limites da legislação trabalhista, que chamaremos

genericamente de legislação social.

As três décadas do início do século XX, em especial as duas primeiras, foram de

diversas movimentações sociais em busca da alteração do modelo de Estado Nacional,

conforme bem caracterizou Pereira (2007) ao avaliar o papel de Getúlio Vargas no processo

de industrialização brasileira e a transformação da matriz econômica agrária em industrial. Tal

movimentação envolveu a oligarquia rural, os representantes da nascente indústria, e algumas

categorias de trabalhadores mais organizados, sendo desse período os maiores avanços de

                                                                                                                                                     
associados na ausência de mecanismos formais de previdência pública. (2007, p.26)
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algumas classes sociais e alguns direitos hoje universalizados, como, por exemplo, a

previdência social.22

Ao analisar a composição étnica da Classe Operária brasileira durante a Primeira

República, Carone (1975) registra que o crescimento do operariado reflete o crescimento da

indústria durante a Primeira República, e que a transição da pequena produção e artesanato

para a grande produção e indústria permitiu o desenvolvimento da consciência de classe dos

operários uma vez que tal transição permitiu maior concentração humana nas cidades.

Ao proceder a tal análise, baseando-se em dados de várias fontes, Carone (1975)

afirma a influência do operário estrangeiro na formação da classe operária brasileira:

Bem antes da proclamação da República, o elemento estrangeiro prepondera
numérica e ideologicamente entre o operariado: já no fim do Império, levas de
imigrantes dirigem-se para as cidades ou, muitas vezes, abandonam as duras
condições do local do trabalho agrícola para aventurar-se nas fábricas. Em
outras ocasiões, técnicos e operários classificados são contratados diretamente
por determinadas indústrias. Assim, grande parte da indústria é fruto da
técnica e mão-de-obra estrangeiras. (CARONE, 1975, p. 191)

Naquele momento histórico de início do século XX e de transformação do Estado

brasileiro, especialmente do modelo de organização econômica, os anarquistas, muitos deles

imigrantes, influenciaram a relação entre o capital e o trabalho, e sua ação foi objeto de reação

do Estado brasileiro, chegando até, em algumas situações, a afetar as relações entre este e

outros Estados ao promover deportações de imigrantes, como no caso de trabalhadores

deportados seguidamente para Portugal e Espanha. (MARAM, 1979, p. 40)

Maram afirma, ao citar as circunstâncias da prisão de Edgar Leuenroth durante a greve

de 191723, que a política de deportação assumia características de política de Estado,

entretanto sua aplicação atendia a interesses determinados:

                                                
22 A respeito, ver Heloisa Hernandez Derzi (2004). Os beneficiários da pensão por morte.São Paulo, Lex Editora,
2004.
23 Segundo Maram (1979), Edgar Leuenroth foi preso pelo governo estadual sob a acusação de líder “psico-
intelectual” de assalto a uma loja de comestíveis durante a greve geral de julho de 1917, sendo as acusações
retiradas em 1919, por falta de provas e suspeita de coação por parte do governo. (MARAM, 1979, p. 39)
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As leis de deportação permitiam às elites livrarem-se dos operários militantes
sem perder a sua fachada de tradição jurídica tão cultivada nos setores urbanos
como um contraste ao progresso e à civilização.

O sistema judiciário funcionava em sintonia com as exigências das
classes dirigentes. (MARAM,1979, p. 39)

Características semelhantes são também levantadas por Toledo (2007) ao analisar a

greve operária ocorrida em 1917:

A repressão policial às manifestações foi brutal: as prisões se encheram de
trabalhadores real ou supostamente anarquistas, as organizações dos
trabalhadores foram impedidas de funcionar, suas casas foram invadidas,
reuniões foram interrompidas com violência. Apesar de tudo, o movimento
continuou. Os resultados das ações foram parciais, mas mobilizaram uma
organização sem precedentes dos trabalhadores, tanto no Rio como em São
Paulo. O Estado brasileiro e os empresários, porém, continuavam apostando
na repressão, e não nas reformas, para resolver a questão social. Os esforços
das autoridades públicas foram no sentido de esmagar a crescente organização
operária e suas ligas, sindicatos e federações. As prisões foram inúmeras e
muitos estrangeiros anarquistas, socialistas e outros foram deportados,
particularmente em São Paulo. Também em São Paulo, os movimentos
custaram a vida de muitos trabalhadores24, talvez duzentos, segundo dados da
época (TOLEDO, 2007, p. 80).
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4. REFLEXOS DO ANARQUISMO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Como veremos no capítulo dedicado à análise da atuação política no Legislativo, o

movimento operário, no qual os anarquistas eram parte essencial, foi ao que parece capaz de

gerar uma ação reativa do Estado brasileiro, ou, pelo menos, de sua elite dirigente, ou de parte

dela.

Na análise de Toledo (2007), para Maram (1979), os movimentos grevistas ocorridos

entre 1917 e 1918 teriam, segundo o governo, assumido um caráter insurrecional,

possibilitando ao Estado legitimar a violenta ação repressiva à que submeteu os trabalhadores.

Embora não levante a possibilidade da utilização do caráter insurrecional e sua utilização para

a legitimação da repressão estatal, Carone (1975) também faz semelhante registro acerca do

caráter revolucionário das greves, conforme veremos ao tratarmos da greve revolucionária25.

Tal ação repressiva parece demonstrar tratar-se de política deliberada dos poderes

republicanos para inibir a atividade anarquista nos movimentos trabalhistas, talvez em face da

condição destes de exercerem direção política sobre importantes setores do movimento

operário. Se for assim, o Poder Legislativo pode ter exercido papel fundamental na

consecução de tal objetivo, e sem sua participação é certo que não seria possível lograr tal

intento. Assim, a investigação da possível ação do Legislativo, em especial da Câmara dos

Deputados, é essencial para compreender corretamente a história daquele período, e as

possíveis conseqüências que tiveram tais fatos na formação do Estado nacional.

4.1 O Ano de 1917 – A Reação do Estado Brasileiro

                                                                                                                                                     
24 Segundo investigação realizada pelo jornal italiano Fanfulla, informa a autora.
25 Greve Revolucionária é tomada aqui no sentido de movimento social de natureza proletária, capaz de alterar as
estruturas de poder de determinado Estado em determinado momento histórico.
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Antes de adentrar aos aspectos relativos às ações ocorridas durante o ano de 1917, ou

melhor, no período compreendido entre 03 de maio de 1917 e 01 de maio de 1918, é

necessário elencar alguns dos elementos que nortearam a decisão de adotar tal período como

aquele sobre o qual se realizaria a pesquisa, uma vez que a experiência anarquista no Brasil

iniciou-se ainda no século anterior.

Alguns aspectos sociais e políticos que caracterizaram o ano de 1917 foram essenciais

para que fosse ele adotado como o ano em que se deveriam centrar as atenções. O primeiro

aspecto refere-se à ocorrência da Primeira Guerra mundial, à entrada do Brasil na guerra e às

conseqüências econômicas desta situação aprofundando as diferenças sociais e piorando as já

precárias condições de sobrevivência do proletariado. A esse aspecto, intitulo, para fins

metodológicos e analíticos, a Carestia26.

O segundo aspecto relaciona-se com a retomada do movimento operário ocorrida

nesse ano, a partir da reorganização da Confederação Operária de São Paulo, e com a

ocorrência da Revolução Russa, que, conforme registra Carone (1975), possibilita ao

operariado a visão de que a realização de sua perspectiva de classe pode ser real. A esse

aspecto, intitulo, ainda com finalidades metodológicas e analíticas, como A retomada do

movimento operário. A greve revolucionária27.

 O terceiro aspecto refere-se à retomada pelo Estado Brasileiro do mecanismo da

expulsão como instrumento de enfrentamento à organização operária e repressão às greves,

uma vez que estas têm expressivo aumento a partir de 1917 e segundo alguns autores, como

Carone (1975), extrapolam a condição de instrumento reivindicatório de caráter trabalhista

para assumir uma expectativa de enfrentamento ao Estado na forma como este se apresentava.

As greves assumem caráter revolucionário. A este aspecto, com as mesmas finalidades,

intitulo como A retomada da expulsão de estrangeiros.

4.1.1 A Carestia

                                                
26 Termo usado até o início da década de 1970 para caracterizar situação de elevado custo de vida e inflação alta.
Atualmente o termo em uso e que se aproxima do mesmo conteúdo é inflação.

27 A expressão é aqui utilizada com a caracterização que lhe deu Carone (1975), segundo o qual, nesta fase do
movimento operário as greves ultrapassam a característica de reivindicação meramente trabalhista, para atingir



33

A ocorrência da Primeira Guerra Mundial teve forte influência sobre o Brasil,

acirrando as inúmeras contradições existentes em uma sociedade em fase de transição entre

uma economia de matriz agrária e outra matriz predominantemente industrial e cujo nível de

industrialização ainda incipiente não era suficiente para absorver a mão-de-obra disponível. A

economia, com ações voltadas para atendimento das necessidades da guerra, elevou a

insatisfação da população a níveis preocupantes aos olhos da classe dirigente do país.

Embora ainda incipiente, a nascente industrialização proporcionou o surgimento de

bairros operários em algumas cidades, nos quais o operariado era submetido a condições de

vida extremamente precárias, e, desde o início do século XX, os trabalhadores empreenderam

lutas, muitas das quais conduzidas por anarquistas, com a finalidade de obter melhorias nas

condições de trabalho e salários. É desta fase um dos momentos mais importantes do

movimento operário, o qual, em 1907 na cidade de São Paulo, realizou um dos mais fortes

movimentos reivindicatórios. Carone registra:

1907 é ano de protestos. Em abril, São Paulo inicia o movimento: na Fábrica
de Cobertores Santana, do Conde Álvares Penteado, pedem-se aumentos
proporcionais ao preço de cobertores. Em maio inicia-se outra parede, agora
do proletariado paulista em geral: de 6 a 24 de maio, a cidade vive em
agitação. Ele começa com os pedreiros, e logo a Fábrica Lidgerwood a
acompanha: pedem 8 horas, “para que os companheiros obtivessem serviço”.
A Federação Operária mantém-se em sessão permanente, e já no dia 7 a Liga
Operária de Campinas envia ajuda em alimentos; no dia seguinte, aderem
operários de fábricas de cama, marmoristas e de fundição. Tentam impedir os
companheiros de trabalhar e a polícia prende operários. (CARONE, 1975, p.
223)

Até 1914 inúmeras greves acontecem em diversos estados do Brasil. Os estivadores de

Porto Alegre e os trabalhadores da indústria têxtil na Bahia em 1907, os trabalhadores da

Companhia de Gás (Ligth) e operários da Fábrica de Tecidos Cruzeiro, no Rio de Janeiro, e os

trabalhadores portuários de Santos em 1908, são alguns dos exemplos. (CARONE, 1975, p.

223)

No ano de 1909 aumentam os enfrentamentos. Carone (1975) ressalta que em algumas

das greves a repressão é violenta:

                                                                                                                                                     
características de instrumento de luta política de disputa do Estado.



34

De 18 a 25 de março, operários da Companhia Industrial Confiança, no Rio,
lutam contra a tirania do mestre-geral. A fábrica tem 1350 operários, dos quais
600 são mulheres e 200 crianças. Diante da greve, os proprietários recuam e
prometem mandar embora o mestre; depois, conservam-no e despedem 32
trabalhadores. À reação dos trabalhadores, a polícia prende mais 20 e fecha o
sindicato; a fome leva os operários a recuarem, e os 32 despedidos não voltam
ao serviço. (CARONE, 1975, p. 225) 

O enfrentamento entre o proletariado e o patronato prossegue, com ações e reações de

parte a parte. Às greves, segue-se a repressão. Prisões de trabalhadores, prontidão de policiais.

 Com a eclosão da I Guerra Mundial, o Brasil passou à condição de exportador,

destinando sua produção de gêneros alimentícios28 à chamada "Tríplice Entente". Tal política,

especialmente aprofundada a partir de 1915, reduziu em muito a oferta de alimentos para o

mercado interno, ocasionando aumento de preços e desabastecimento, e elevando o grau de

submissão do operariado a um nível insuportável de precariedade das condições de

sobrevivência. O movimento operário, que, mesmo tendo realizado diversas ações e ainda

realizando algumas greves, passou por fase de declínio após o final da primeira década do

século, viu então a necessidade de se reorganizar a partir das condições impostas pela

realidade

O desequilíbrio entre as condições oferecidas à exportação para atender às demandas

da guerra e as condições para abastecimento do mercado interno e a prática adotada por

alguns produtores de realizarem estocagem de produtos básicos para forçarem a elevação de

preços, levaram ao aumento do tensionamento social com tentativas de saques e expressivas

manifestações pela tomada de providências por parte do governo. (CARONE, 1975, p. 189)

Em 1917, sem que houvesse solução para o desabastecimento e com o aumento do

número de tentativas de saques, a situação agravou-se e elevou-se a quantidade de

enfrentamentos entre os órgãos de repressão e a população, incluídos nesta, setores

organizados do operariado.

Tais fatos são registrados logo no início dos trabalhos legislativos, na Terceira Sessão

Ordinária da 9ª Legislatura da Câmara dos Deputados em 07 de maio de 1917, demonstrando

a necessidade de serem adotadas providencias para solução do inicio de conflagração social.

                                                
28 Carone (1975) registra que a ocorrência da I Guerra Mundial fez aumentar a alta do custo de vida vez que,
logo no começo da conflagração, “os gêneros de primeira necessidade somem imediatamente, e o mercado
negro se instala; a especulação reina e o governo torna-se impotente para liquidá-la.” (CARONE, 1975, p.
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O deputado do Distrito Federal (RJ), Esperidião Monteiro, apresenta na sessão de 05 de

maio29 de 1917, o Projeto de Lei nº 04/1917, para regular a exportação de gêneros e limitar o

livre comércio. Na sua justificativa e no seu art. 4º, expressara-se a intenção de enfrentar o

desabastecimento:

Dei a entender, na minha indicação, que as garantias da nossa
Constituição não poderiam ser tão amplas, ao ponto de permittir a certa parte do
commercio, pela ganancia, privar a população de alimentar-se, ou, para usar da
linguagem própria – matal-a à fome.  30

Art. 4º Só é permittida a exportação de generos alimenticios mediante
autorização do departamento da agricultura e quando ficar provado, à vista das
respectivas estatísticas, que existe em “sotck” o sufficiente para o consumo
interno. 31

Na apresentação oral do referido projeto o parlamentar não deixa dúvidas acerca da

constitucionalidade da medida, ainda que limitando o princípio do livre comércio, e também a

certeza de que tais medidas vêm em benefício da população:

A regulamentação da exportação que existe em todos os paizes
organizados, aliás pedida pelo Sr. Presidente da República em sua ultima
mensagem, tem assento no art. 34, §5º da Constituição, e o projecto que offereço,
traça, em synthese, sua norma, que fica a cargo do Executivo. Mas, quando
mesmo, Sr. Presidente, tal competência não fosse expressa no nosso Pacto
Fundamental, nem por isso deveríamos ficar de braços cruzados na actual
emergência em que o povo faminto brada em comícios na praça publica.

Em taes condições deve prevalecer e inspirar-nos o brocardo que o senso
jurídico dos romanos sanccionou e perpetuou: Salus populis suprema Lex est.
(Muito bem; muito bem.)

O parlamentar não tem dúvidas em denunciar os abusos e a situação do proletariado:

Não há hesitar: (movimento de attenção) admittirmos que a liberdade de
commercio garantida pela Constituição republicana possa servir de égide aos
altistas que, abusando della, exploram a miséria do povo, occasionam a
desproporção entre o salário do proletariado e o custo dos gêneros de seu sustento,

                                                                                                                                                     
189)
29 O projeto foi apresentado pelo Deputado Esperidião Monteiro na Sessão de 05 de maio, sendo, porém, lido
pela Mesa e recebido o nº 04 de 1917 na Sessão de 22 de maio de 1917, conforme publicação no Diário do
Congresso de 23/05/1917.
30 Diário do Congresso, 08 de maio de 1917, p. 91. (Redação original)
31 Ibdem
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tornando-lhes impossível a vida, é admittir e reconhecer na nossa Lei Magna um
intuito immoral, o que seria o maior dos paradoxos.

Sr. Presidente, sento-me convencido da benevolência da Camara no exame
e na apreciação das idéas que acabo de expor, das medidas que venho de propor,
benevolência que, certo, compensará as criticas que me forem dirigidas e o rancor
daquelles cujos interesses em beneficio da communhão e, principalmente das
classes proletárias, acabo de ferir de frente. (Muito bem; muito bem. O orador é
muito cumprimentado.) 32

Ao mesmo tempo em que se aprofundam as precárias condições a que está submetido

o proletariado, começa a repercutir na Câmara a ação política de resistência a tais condições

por parte dos trabalhadores e, em conseqüência, a repressão que passa a ser rotineira,

conforme podem atestar diversos registros em sessões da Câmara posteriores. O Diário do

Congresso Nacional de 13 de maio de 1917 traz o registro do discurso do deputado

pernambucano Erasmo Macedo, aparteado pelo deputado pelo Distrito Federal Maurício de

Lacerda, sobre a ação repressiva realizada no Rio de Janeiro:

Prevalecendo-me de estar na tribuna, eu me permitto o uso do direito de
representante da nação para protestar vehementemente contro o procedimento
atrabiliario da Policia do Districto Federal, espaldeirando os operários que hontem
realizaram um “meeting” na Gavea, em defesa dos seus direitos e sob a ameaça da
fome.

Hoje, o chefe de Policia levou mais longe a sua acção, que se não justifica,
postando soldados no edifício da Federação dos Operarios, prendendo aquelles
que para alli se dirigiam, e isto no intuito de evitar o “meeting” que pretendiam
levar a effeito

Está decretada pela policia a prohibição desse “meeting”. A medida policial
é de notória incoveniencia na situação em que está o povo, na imminencia da
fome, visto que, ninguém póde ignorar a carestia da vida entre nós torna a
existencia difficil, até para aquelles que dispõem de certos recursos, assumpto que
tem sido objecto de discursos patrióticos e inflammados de notáveis
representantes da Nação nesta Casa.

Erasmo Macedo, após apontar a realidade da precariedade das condições a que está

submetido a parcela mais pobre da população, alerta para a inconveniência do aumento de

conflitos internos naquele momento:

                                                
32 Ibdem
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A attitude da polícia, repito, é inconveniente, porque poderá produzir certa
exacerbação de ânimos no momento em que a Nação exige de cada brazileiro e de
todos elles em conjuncto calma absoluta, para que movimentos subversivos da
ordem pública não desviem a attenção do Governo, voltada especialmente para
questões de caracter internacional.

Estas minhas palavras, Sr. Presidente, servem de protesto á acção arbitraria
da policia: é possível, sabendo ter ecoado no recinto da Camara dos Deputados,
esse modo inconveniente de proceder, para não empregar outro termo...

O Sr. Mauricio de Lacerda – Mesmo porque V. Ex. está agora começando a
fazer a sua opposição; deve ir aos poucos.

O Sr. Erasmo de Macedo - é possível que o chefe de Policia se detenha no
caminho por que vae enveredando, e proteja o direito dos operários, em vez de
incidir nos seus ódios, arrastando-os ao desespero.

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem; muito bem)33

Carone (1975) faz o registro da ação policial indicando a finalidade da repressão:

Em maio de 1917, paralisa-se a Fábrica de Tecidos Corcovado, no Rio, e os
operários recebem a adesão das fábricas São Félix e Carioca. Os comícios são
proibidos pela polícia e decreta-se a prisão de quem perturbar o trabalho: a
acusação é dirigida aos anarquistas, pois um delegado fora agredido por eles.
A situação torna-se mais tensa quando os operários vão procurar Wenceslau
Brás (dia 11de maio) e não são recebidos, por causa dos termos usados por
eles na Federação Operária; no segundo encontro, eles afirmam ao
representante do governo que “não precisam pedir o que quer que seja a
ninguém”. (aspas do autor) (CARONE, 1975, p. 229)

Ao debater a análise feita pela Comissão de

Finanças ao Projeto de Lei 13 A /17, do deputado pelo Distrito Federal, Vicente Piragibe,

apresentado com a finalidade de permitir a matrícula em estabelecimentos de ensino e como

aprendizes em oficinas do Estado dos filhos de operários mortos em desabamento ocorrido em

construção no Rio de Janeiro, o também deputado pelo Distrito Federal, Maurício de Lacerda

levanta a questão da necessidade de ação por parte do Estado no sentido de regular as relações

de trabalho:

Qual o critério por que se acceitam menores como aprendizes nas officinas
do Estado? Pergunto á Commissão de Finanças. Ella não m’o dirá, porque não
sabe; mas seja qual for esse critério, é claro que a preferência que a Commissão

                                                
33 Diário do Congresso, 13 de maio de 1917, p. 128 (Redação original)



38

não quis dar sobre os filhos dos magnatas nas matriculas dos collegios, Ella irá
dar sobre os filhos de outros operários nas inscripções ou admissões nas officinas
do Estado.

(......) omissis.

O que me parece, Sr. Presidente, é que, em matéria de legislação proletária,
as honradas Commissões precisam muito emendar a mão e corrigir os seus erros,
ainda porque, sejam quaes forem os projectos de lei suggeridos nesta Casa,
radicaes, e por isso inadmissíveis, por uma burguezia equilibradora na política,
nenhum delles deixa de ser uma providencia, no assumpto, desacertada, visto
como... onde não houver leis referentes ás relações entre o capital e o trabalho, a
situação jurídica e legal, que estas medidas do Estado podem determinar, será
substituída fatalmente pelo syndicalismo, na acção direta e nas reclamações
grevistas, do “lock out”, ou da “sabotage”.

Não se illuda a Camara, é preciso legislar sobre o assumpto, sem o que
collocaremos o capital e o trabalho em situação adversária e inimiga, e o Estado
não terá, no seu machinismo jurídico, elementos nem entrosagem para harmonizar
as peças que se tenham desavindo nessa organização social.

Na oportunidade o parlamentar do Distrito Federal deixa claro sua visão de que a falta

de regulamentação das relações entre o capital e o trabalho certamente levarão a um

acirramento entre o patronato e o proletariado:

Tudo mais são teimosias, são insistências, que estão a crear no Brasil o
perigo do syndicalismo, ao lado do poder dos “trusts”, e do capitalismo
preparando uma luta entre o homem e o dinheiro, entre o trabalho e o capital, na
qual a acção do Estado, sedativa, mediadora e justiceira, será substituída pelo
conflicto entre os dous interesses na “sabotagem” e no “lock out”, na greve, isto é,
acção directa do syndicato operário contra o syndicato patronal.

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que esta é uma das mais graves questões que
passam sob os olhos tranquillos da Camara; mas é preciso que ella os abra bem, e
os tenha fixos neste assumpto, e saiba que chegamos ao momento, não só para o
Brasil, como para os demais paizes, de, ou se prepararem para uma abdicação
política deante do syndicalismo emancipacionista ou irem pouco a pouco,
gradativamente collocando o problema dentro da própria organização política
actual, de modo a salvar a um tempo os altos princípios liberaes e a paz social,
que muito vale, e mais vale que todos esses princípios.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem, muito bem.) 34

Em 11 de julho, o governo faz ler no plenário um projeto de lei regulando a jornada de

trabalho, o período de descanso, e as categorias abrangidas, e, entre outras determinações, a

                                                
34 Diário do Congresso Nacional, 13 de julho de 1917, p. 909 (Redação original)



39

proposta fixa a validade legal das regras em cinco meses após a aprovação da lei decorrente

da proposição, e não imediatamente como se poderia esperar.

As difíceis condições de sobrevivência a que estava sendo submetido o proletariado,

ao mesmo tempo em que possibilitaram a elevação do nível de radicalização de alguns setores

mais avançados na luta de classes, levaram outros setores a buscarem no parlamento uma

possível solução que possibilitasse o acesso aos produtos de consumo básicos e reduzisse os

riscos que significava o aumento de preços feito de forma descontrolada e que afetava

diretamente a classe mais pobre e, portanto, a maioria da população.

Um abaixo-assinado aprovado por várias entidades em assembléia realizada no

Distrito Federal em 21 de agosto e enviado à Câmara dos Deputados em 29 de agosto de

1917, e subscrito por várias entidades que se autodenominavam praticantes do “sindicalismo

cooperativista”, levanta o véu da questão social envolvida e os riscos que representavam a

falta de tomada de providências, especialmente em relação aos constantes aumentos dos

aluguéis e dos gêneros de primeira necessidade como a carne. A importância do documento é

ressaltada ao revelar a insatisfação de setores do operariado que não estão imbuídos de caráter

revolucionário da luta de classes e tão somente pressionados pela necessidade de

sobrevivência:

MENSAGEM DOS PRATICANTES DO SYNDICALISMO-
COOPERATIVISTA AOS SRS. MEMBROS DA CAMARA DOS

DEPUTADOS

Exmos. Srs. Presidente e demais membros da Camara dos Deputados –
Nós, abaixo assignados, operários e operarias praticantes do syndicalismo
cooperativista, em nossos nomes e dos nossos filhos, vimos com a devida vênia de
VV. EEx. e mui respeitosamente, como brasileiros merecedores do amparo do
Estado, neste momento em que todos trabalham para a organisação da defesa
nacional, apresentar algumas considerações opportunas em torno de idéas que,
transportads por VV. EEx. á fórma de lei, muito beneficiarão ás classes
trabalhadoras, estimulando-as a continuarem na obra de remodelação moral,
social e econômica, que vêem realizando, modesta, porém, efficientemente, dentro
da ordem, em beneficio dos indivíduos em em prol da constituição da verdadeira
economia nacional.

Considerando que nos momentos de perturbação econômica o principal
cuidado deve residir no critérios afastamento dos que farejam a miséria para
exploral-a através de falsa philantropia;

(.......) omissis

Considerando que a pratica do syndicalismo cooperativista nos há
demonstrado que só de nós depende a reducção do custo de vida;
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Considerando que o syndicalismo-cooperativista, na fórma da
systematisação brasileira, não constitue arma de combate mas, sim, instrumento
de defesa;

Considerando que as soluções sociaes não podem nem devem ser
procuradas revolucionariamente;

Considerando que do estimulo aos nossos esforços patrióticos a bem das
justas reivindicações proletárias – por via ordeira, legal e acatadora extremada dos
direitos de terceiro – advirão consideráveis proventos á nossa Patria;

........................................... (omissis)

Para concluir após várias considerações:

Supplicamos a VV. EEx. amparo ás classes trabalhadoras neste transe
doloroso que atravessamos, esperando acatamento ao substitutivo que pedimos
permissão para apresentar á redação sábia da Camara e muito particularmente ao
nosso dedicado amigo o illustre Sr. Deputado Alexandre Barbosa Lima. 35

Embora com caráter claramente colaboracionista e não revolucionário, a manifestação

tem força suficiente para expressar aos olhos da classe dominante os perigos relativos ao

aumento da pressão social pela melhoria das condições de vida do proletariado ao concluir

quanto à proposta de projeto conciliatório que apresentam:

Eis a nossa indicação, moldada no referido projecto, reduzindo-o ao que
nos basta:

Art. 1º O Governo da União, pelo Ministerio da Agricultura, Industria e
Commercio, instituirá o Serviço Federal de Cooperação, de conformidade com as
leis e regulamentos de lei em vigor e com as doutrinas officialmente divulgadas.

Art. 2º As cooperativas de consumo organizadas por lavradores, operários e
funccionários públicos federaes ou municipaes, de accôrdo com os decretos ns.
979, de 6 de janeiro de 1903, e n. 1637, de 5 de janeiro de 1907, o Governo
concederá:

a) sede adequada aos armazéns e depósitos onde vendam a retallio os
gêneros de primeira necessidade;

.............................................. (omissis)

Art. 6º Para os fins previstos nesta lei, é o Presidente da Republica
autorizado a despender até á importância de 5.000:000$ por intermédio do Banco

                                                
35 Diário do Congresso, 30 de agosto de 1917, p. 1987. (Redação original)
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do Brasil, a expedir regulamentos e instrucções e a abrir os necessários créditos
para a organização e manutenção do serviço creado.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrario.

Assim, Exmos. Srs. Presidente e demais membros da Camara dos Srs.
Deputados, os syndicalistas-cooperativistas, - sem ferir o mais leve interesse de
quem quer que seja – serão dotados com tudo quanto necessitam para o
incremento da obra que vêem realizando em pról da constituição da verdadeira
riqueza nacional.

Cumpre-nos salientar ainda que, si elles nada fizerem, em nada perturbarão
as actuaes organizações industriaes e commerciaes (o que succederá com as
providencias acima condemnadas), cabendo-lhes, si revelarem incapacidade no
aproveitamento de tão efficientes elementos de defesa, o mais absoluto
menosprezo.

Aproveitamos esta opportunidade para manifestar a VV. EEx. a nossa
perfeita estima e distincta consideração.

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1917 – João Garcia da Rosa. – Henrique
Tertuliano dos Santos. – (seguem outras assinaturas) 36

Apesar dos esforços do governo e da movimentação de alguns setores de

representação dos trabalhadores, as greves continuam a acontecer, atingindo agora várias

regiões do país.

 

4.1.2 A Guerra.

Ao mesmo tempo em que aumenta a insatisfação popular, aumentam as pressões para

que o Brasil, após três anos de neutralidade, assuma posição quanto à guerra. A falta de

consenso sobre o papel que deveria desempenhar o país no contexto da conflagração mundial

divide a classe dirigente nacional e leva à adoção de uma posição diferenciada no contexto

internacional: não declara a guerra e nem mantém a neutralidade. O Brasil, vez que o bloqueio

alemão e o torpedeamento de navio brasileiro exigem tomada de posição por parte do

governo, declara um inusitado “Estado de Guerra”, o que significava que o país, mesmo não

sendo mais aos olhos da Alemanha um país neutro, não entrava efetivamente na Guerra.

Por decorrência da "entrada" do Brasil na guerra é encaminhada ao Congresso a

proposta do Poder Executivo de adoção do estado de sítio em todo território do país. Tal
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proposta divide opiniões e no parlamento a desconfiança sobre as reais intenções do governo

e as possibilidades de endurecimento do regime levam a grandes debates sobre a real

necessidade de adoção do estado de sítio pelo governo, vez que este entre as razões que

apresenta, alega a necessidade de ter em mãos tal instrumento com a finalidade de intervir na

economia, ordenar o abastecimento e combater a carestia. Parte da classe dirigente só aceita

sua adoção em condições e localidades determinadas, cabendo ao governo consultar o

parlamento sobre quando e onde o estado de sítio deve ser adotado.

O proletariado por sua vez desconfia das reais intenções do governo e vê na adoção do

estado de sítio a possibilidade de aumento da repressão que já ocorria.  Tal posição é

verbalizada na Câmara em intervenção do deputado pelo Distrito Federal Maurício de

Lacerda, na Sessão de 06 de novembro, ao debater o Projeto de Lei nº 330, de 1917 que

“estabelece como medidas complementares do decreto legislativo que reconheceu o estado de

guerra entre Brasil e a Allemanha e decreta o estado de sítio para todo o território nacional”

(redação e grifo original):

E agora, si há brasileiros trahidores, como vão fazer sua trahição? É preciso
não ficarmos nas phrases vagas. Hão de fazel-a ou se conmunicando com o
inimigo na espionagem directa, de dar á tropa estrangeira noticia dos movimentos
das nossas forças e dos nossos recursos militares, ou exercendo a espionagem
propriamente dita, apenas tirando plantas das nossas fortalezas, dos nossos planos
mais íntimos de combate, antes mesmo da mobilização.

O estado de sítio prenderia um desses indivíduos e lhe applicaria as penas
ordinárias do Codigo Penal para as quaes haveria não só o indulto do Governo
como ainda mesmo a amnistia do Congresso.

Mas o estado de guerra applicaria a pena que é a de morte, quando não seja
outra pena mais dura, e infamante, como a de trabalhos forçados.

O que querem, então contra os trahidores, com o estado de sítio? Dirão que
não querem mas contra os trahidores, querem contra os anarchistas ( e ahi é o
ponto), contra os operários, contra as greves; mas, Senhores, em primeiro logar
contra os anarchistas, no próprio regimen da lei vigente, sem ser mesmo no sítio,
temos para o estrangeiro o direito de expulsão, e si o anarchista é apenas perigoso,
porque é anarchista, mas não se move contra a segurança interna ou externa da
Republica durante a guerra, porque o Governo há de restaurar o delicto feudal de
opinião para encarceral-o em um estado de sitio si for nacional?

Lacerda, após afirmar a existência de leis que são suficientes para a segurança interna e

declarar que os anarquistas no país já vivem sob um regime de exceção, aponta que na sua

                                                                                                                                                     
36 Diário do Congresso, 30 de agosto de 1917, p. 1987. (Redação original)
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visão a finalidade do sítio é promover a censura e evitar a atuação crítica por parte do

parlamento:

O Sr. Mauricio de Lacerda – Disse-se, senhores, que o estado de sitio se
dirige para a censura da imprensa, mas já toquei neste ponto e, para abreviar,
passo por elle agora ligeiramente. O estado de sítio na imprensa, póde encarcerar
o jornalista, póde impedir a sahida de artigos, mas não póde evitar que da Camara
dos Deputados e do Senado membros do Poder Legislativo façam criticas ainda
mais graves ás operações militares; porque isso importaria em engaiolar o
Congresso no momento em que elle mais livre deve estar para dirigir os destinos
dos exércitos da Republica.

O estado de guerra, entretanto, permittiu ainda hontem, como acabei de
dizer, a censura em discursos pronunciados por mim, pelo Sr. Ildefonso Pinto,
relator da Commissão de Marinha e Guerra, e até pelo nosso mestre, o Sr. Barbosa
Lima. Para que, portanto, o estado de sitio?

Dir-se-há que para uma acção catalytica: pode o Governo armado delle
ameaçar por toda a parte o povo com tal medida, de modo a este se conter dentro
dos limites das conveniências.

Senhores, em primeiro logar não se decreta um sitio como quem applica
uma simples cataplasma para alliviar uma inflammação. Um sitio é um drastico;
não é um laxante. Quem decreta o sitio lança a suspeição sobre toda uma pátria de
uma imminente commoção intestina; e quando se decreta um sitio como este que
discutimos se gera a suspeita de que toda essa pátria está em imminente perigo de
se agitar contra a declaração de guerra. 37

No contexto acima descrito, aprofundam-se as condições de conflito social, sucedem-

se as greves, aumenta a mobilização do operariado.

4.1.3 A Greve Revolucionária

O ano de 1917 marca uma nova fase de mobilizações dos trabalhadores. Ocorrem

grandes manifestações no Rio de Janeiro e em São Paulo contra a alta do custo de vida. Em

maio inicia-se uma onda de greves que alcança grandes proporções do operariado,

estendendo-se para o Paraná, Minas Gerais, e Rio Grande do Sul. Em algumas destas

manifestações o nível de radicalização e enfrentamentos entre os operários, e algumas vezes a

própria população, alcança proporções de insurreição. A violência da repressão ocasiona

                                                
37 Diário do Congresso Nacional, 11 de novembro de 1917, p. 3924 (Redação original)
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mortes e o aumento da insatisfação.

Entretanto, não há consenso entre os estudiosos do período quanto ao caráter

revolucionário das greves. Alguns autores, como Toledo (2007), consideram que as greves

desse período, que se estende até 1919, ocorreram a partir da própria organização dos

trabalhadores e contaram com a participação de líderes sindicalistas, socialistas, anarquistas e

até grupos democratas insatisfeitos com a situação do país, negando-lhes qualquer caráter

revolucionário. Toledo utiliza como argumento para sustentar sua posição o fato de que as

reivindicações dos trabalhadores expressavam suas necessidades imediatas, como fim do

trabalho de crianças, jornada de oito horas, semana de trabalho de cinco dias e meio,

restrições à contratação de mulheres e adolescentes com salários mais baixos, direito de

sindicalização, libertação de trabalhadores presos, entre outras. Para a autora:

Essas reivindicações expressavam os interesses e necessidades dos
trabalhadores e exigiam a ação tanto do Estado como dos empregadores. Esse
esforço de negociação com o Estado é uma demonstração de que a greve de
1917 foi uma greve operária, ligada mais ao movimento sindical que às
organizações anarquistas, embora os libertários tenham participado dela
intensamente. (TOLEDO, 2007, p. 80)

Outros autores, como Leonardi e Hardman, são citados por Toledo (2007) como

defensores da tese de que as massas trabalhadoras tinham um conjunto de reivindicações

específicas, que as mobilizavam para as greves, porém, estas não tinham a crença na

possibilidade de tomar o poder. A insurreição anarquista de 1918 teria ocorrido por força do

voluntarismo de grupos anarquistas e não teria contado com o apoio das massas trabalhadoras.

Toledo apóia-se em Maram (1979, apud,Toledo 2007) quanto à idéia desta característica de

voluntarismo para negar qualquer caráter revolucionário às greves:

O Estado se teria utilizado dela, associando as greves ao levante armado, para
legitimar a violenta repressão que recaiu sobre o movimento operário. Assim,
os anarquistas teriam tentado atribuir às greves operárias do período um
caráter revolucionário que elas não tinham. (TOLEDO, 2007, p. 81)

Apesar de negar o caráter revolucionário das greves, Toledo (2007) registra que há

autores como Addor (1986) que consideram estar o movimento insurrecional anarquista de
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1918 diretamente ligado às greves. Esses autores, segundo Toledo (2007), argumentam para

sustentar seu ponto de vista, que essa articulação se deu através dos vários contatos entre as

lideranças intelectuais do movimento insurrecional, como José Oiticica e Astrojildo Pereira e

a diretoria da União dos Operários em Fábricas de Tecidos, composta por anarquistas, e tal

entidade teria tido papel estratégico na deflagração do movimento.

Visão diferenciada tem Carone (1975), ao estudar a evolução das classes sociais no

Brasil. Para o historiador paulista, desde o século anterior o operariado se une para reivindicar

seus direitos e assinala que já em 1860 há registros de jornais de tendência proletária e a partir

de 1870 começam a surgir as Ligas Operárias. Para ele o movimento operário é

predominantemente anarquista até os anos de 1920, devido em grande parte à origem dos

imigrantes. A origem espanhola, italiana e portuguesa dos operários imigrantes traz consigo

as tendências libertárias, uma vez que nestes países estas estão mais arraigadas que o

marxismo. Para Carone, a consciência de classe manifesta-se claramente no pensamento do

proletariado anarquista e, sem negar a participação de outros pensamentos no movimento

operário, Carone não tem dúvidas em afirmar o caráter revolucionário das greves, embora

veja nelas, isto sim, a superação do ideário anarquista:

1917 inaugura a fase revolucionária das greves: até 1919, elas atingem
intensidade e um grau tático nunca alcançados. O operariado toma consciência
de que pode açambarcar o poder; o que lhe falta é organização partidária. As
famosas paredes destes anos mostram a força e a possibilidade de vitórias
gerais do proletariado. Objetivamente, as demonstrações destes anos
representam a falência das idéias anarquistas e o sinal da necessidade uma
nova teoria político-organizatória. A conscientização política torna-se geral,
superando muito o âmbito sindical, sendo liderado pelos comunistas logo nos
anos seguintes. (CARONE, 1975, p. 229)

Na Câmara dos Deputados, independentemente do resultado do debate teórico a

respeito do caráter das agitações operárias, estas parecem possuir a intensidade necessária

para fazer vislumbrar sua capacidade revolucionária. Tal é o conteúdo dos debates ocorridos

entre os deputados Nicanor Nascimento, de São Paulo, e Mauricio de Lacerda do Distrito

Federal, acerca do movimento grevista em São Paulo, conforme registro na Sessão de 13 de

julho de 1917:

O Sr. Nicanor Nascimento – Há, porém, medidas que, como ponderou, com
muita segurança e clareza o nobre Secretario da administração paulista, não
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dependem absolutamente da acção estadual. Assim, o phenomeno que eu
annunciava aqui á Nação que, se deveria realizar com explosão dolorosa e
prejudicial, de progressos revolucionários, acaba de teer sua manifestação no
rebentar da greve paulista.

Ella não se poderia explicar por quaesquer violências do poder público em
S. Paulo, pois que as funcções deferidas ao governo paulista estavam sendo, com
absoluta prudência, exercitadas dentro da energia necessária á manutenção da
ordem publica. Mas a expectação e a inacção inacreditáveis, em que se encontra o
Governo Federal, quer na sua expressão executiva, quer na sua expressão
legislativa; determinam phenomenos subversivos e revolucionários; como esses
que affirmo não de alastrar-se desastrosamente pelo paiz produzindo desordens de
muito maior vulto...

O Sr. Mauricio de Lacerda – Apoiado. É essa a expectativa.

O Sr. Nicanor Nascimento – No Rio de Janeiro, a palavra propaganda foi
supprimida, supprimida contra o direito, supprimida contra todo o sentimento
humano...

O deputado Mauricio de Lacerda aproveita o ensejo para denunciar suposta relação

entre o Executivo e o Judiciário com a finalidade de reprimir os trabalhadores:

O Sr. Mauricio de Lacerda – Por um coito damnado entre a justiça e a
policia, em uma conferencia policial.

O Sr. Nicanor Nascimento – contra os próprios interesses políticos da
ordem publica.

Não é supprimindo a propaganda pela palavra, a discussão dos
acontecimentos, o estudo da situação do momento, que se mantem a ordem.

A palavra é uma válvula por onde sahem os excessos dos soffrimentos, as
queixas, os lamentos, as reclamações dos que gemem afflictos. Impedir que, em
hora de extremo soffrer, se exteriorizem esses sentimentos, humanos e naturaes, é
augmentar a pressão popular, para que amanhã, ao envez de comícios, de
discussões, de propaganda, de proselytismo; tenhamos a revolução social.

O Sr. Mauricio de Lacerda – V. Ex. não se esqueça de que a policia do Rio
de janeiro tem dissolvido greves por esta forma: cerca a casa dos operários e os
manda levar á força para as officinas, como se deu na Fábrica da Carioca.

Nicanor Nascimento e Mauricio de Lacerda após debaterem a relação entre os políticos

e os operários analisam as causas das agitações sociais:

O Sr. Mauricio de Lacerda – Em S. Paulo, as desordens não começaram
pelas agitações de operarios. Começaram por uma das actuaes victímas, a Casa
Matarazzo, que os atirou á rua contra os edifícios e as propriedades allemães e
aproveitou esse incidente para, afastada a concurrencia, dominar o mercado e
augmentar o preço dos gêneros.

O Sr. Nicanor Nascimento – E adquirir colheitas que não estão nem
plantadas, para elevar os preços e tirar resultados espantosos.
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O Sr. Mauricio de Lacerda – É uma situação revoltante, deante da qual o
poder publico na de estar, naturalmente, nem pode deixar de estar, com as suas
sympathias pela população soffredora.

O Sr. Nicanor Nascimento – O caso, que ora explode, é exemplificativo do
caso geral. Um grupo poderozo de açambarcadores riquíssimos adquire, nos
Estados de Minas, São Paulo, e Rio, as colheitas não só pendentes, como aquellas
que não se acham semeadas, para que, dentro desse espaço de tempo, possam, por
um monopólio, assim collossal, impor o preço das suas mercadorias contra a fome
da massa enorme da população brasileira.

Lacerda e Nascimento, após debaterem a justeza das demandas proletárias e apontar a

existência de legislação social em diversos países são unânimes em apontar a necessidade da

intervenção do Estado em benefício da paz social:

O Sr. Nicanor Nascimento – Sou inimigo permanente da desordem, mas
devo declarar, Sr. Presidente, que, neste momento, as minhas sympathias, si não
são pelos “meneurs” paulistas, são pelos soffredores paulistas que estão
reclamando por escripto e claramente, aquillo que nós já devêramos ter resolvido,
si tivéssemos, já não digo a consciência do nosso dever, mas simplesmente
sentimentos de humanidade.

O Sr. Mauricio de Lacerda – Em S. Paulo o “meneur” é a fome.

O Sr. Nicanor Nascimento – S. Paulo, que é a primeira victima dessa
explosão, tem procurado, por todas as formas, solucionar os vários problemas
actuaes. Quem creou o departamento do trabalho foi S. Paulo, quem procurou
crear a legislação operaria, garantidora dos interesses dos trabalhadores nos seus
contractos e do risco profissional aos que forem mutilados, ou inutilizados, foi S.
Paulo.

E nós, deante desse esforço premente, reclamado pelas classes dirigidas e
pelas classes directoras, que teem a responsabilidade da resolução do problema,
temos na Commissão de Finanças submetidos, há mais de dous mezes, ao exame
desses egregio sabedores do direito, sabedores dos problemas nacionaes, projectos
sobre esta questão que palpita, que explode, que rebenta como necessidade
immediata, e não vemos solução de nenhum desses problemas porque a
consciência da Commissão de Finanças não está alarmada pelas grandes
exigências nacionaes!

Nascimento não tem dúvidas em apontar a necessidade de maior ação por parte da

Câmara:

Sr. Presidente, o meu appello nesta hora é para que V. Ex. solicite da
Commissão de Finanças dê andamento immediato aos diversos projectos que se
encontram nas mãos de seus Relatores, trazendo soluções a esse problema,
urgentes, inadiáveis, que já não estão no domínio do pensamento, da discussão,
porque estão, saiba V. Ex., não só em S. Paulo, mas aqui e em todos os centros
urbanos, no domínio da acção da revolução, que será immediata; e a revolução
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feita pela fome não poderá ser comedida pela força. E, si não resolver-mos o
problema, elle terá de ser resolvido pela energia dos opprimidos, pelo desespero
dos famintos, pela miséria de todos os nossos patrícios, como de todos aquelles
que vieram hospedar-se no Brasil e se vêem victimas permanentes da exploração
miserável dos intermediários protegidos, protegidos, repito, pela legislação
nacional e protegidos ainda pelo Estado.

Essa é minha reclamação, Sr. Presidente. (Muito bem; muito bem. O orador
é cumprimentado.) 38

4.2 A Repressão. As invasões, as prisões.

Na sessão de 17 de julho de 1917, o deputado Maurício de Lacerda (DF), ao analisar

os movimentos que ocorrem em São Paulo e Rio de Janeiro, alerta para os riscos de

conflagração social e para a necessidade de solução para as demandas dos trabalhadores por

parte dos poderes da República. Levanta como principais causas do levante a carestia e a falta

de ação por parte do Executivo e do Legislativo para regular as relações trabalhistas, sempre

tratando as reivindicações operárias como caso de polícia.

O Sr. Mauricio de Lacerda – Sr. Presidente, a grave questão que os recentes
factos desenrolados na capital paulista põem ao exame de todos nós é por si
mesma tão justa, tão procedente, tão clara que dispensaria, á parte as enunciações
do próprio problema, quaesquer justificações, demonstrações ou esclarecimentos
sobre pormenores ou conjuntos que apresenta nosso estudo, á nossa solução o
caso obreiro e proletário nacional. Antes, porém, de entrar na explanação de um
por um dos pontos em que o trabalho livre manifesta como em tempo o fez o
trabalho servil, em suas humanas e fundadas aspirações, devo encarar, sob o
aspecto critico, a conducta que os responsáveis, os directores, os cognominados
homens de Estado na minha pátria teem tido para o premente problema social
entre nós aggravado pelas questões econômicas que o tornam, dificilmente,
solúvel.

 (.......) omissis

Começou a agitação no Rio de Janeiro. A carestia da vida, o completo
desprovimento em que estava o trabalhismo nacional, de leis a respeito das
relações patronaes e operarias, quer quanto aos contractos de trabalho, quer
quanto aos seus derivados, nos salários, nos accidentes, na assistência a menores,
a mulheres, a aprendizes, tudo isso determinava o conflicto como única expressão
de reivindicação e de emancipacionismo proletário, isto é, a acção directa dos
syndicatos operários opposta á dos patrões, á dos syndicatos patronaes.

(........) omissis.

O Sr. Mauricio de Lacerda - ... porque, quer com a nossa collaboração
effectiva, que com a nossa collaboração negativa, por omissão, o Poder Executivo
é o único poder deste paiz, irresponsavel e discricionário, e as Camaras não
passam de meras chancellarias, não só das suas vontades, como até dos seus
caprichos e, muitas vezes, das suas paixões malsãs, na vida partidária, política e,

                                                
38 Diário do Congresso Nacional, 14 de julho de 1917, p. 957 (Redação original)
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por assim dizer, na vida representativa da nossa nacionalidade. 39

Após algumas manifestações de contrariedade e após denunciar a indiferença do Poder

Executivo a qualquer iniciativa que não parta do Palácio do Catete, segue o orador, deputado

Mauricio de Lacerda (DF):

Vê V. Ex., portanto, que pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo da
União não teriam essas classes meios de se fazer ouvir, reclamar e protestar.
Dentro do Congresso, a nossa deplorável organização política, que entregou o
paiz, como no Chile, á exploração e commando de uma oligarchia partidaria, com
abandono absoluto das aspirações populares, haveria, fatalmente, de varrer de
suas portas “los rotos”, o populacho, o proletariado que reclamasse.

Si nós quizessemos um exemplo a este respeito, bastaria ver que, desde
1904, se propõe á Camara uma legislação sobre o trabalho. O Sr. Medeiros e
Albuquerque, o Sr. Graccho Cardoso, o Sr. Afranio de Mello Franco, todos
suggeriram medidas relativas a alguns dos problemas sobre o trabalho, e nunca o
Congresso, que vota emissões de papel para os bancos estrangeiros que de modo
nenhum protegem a nossa riqueza econômica, e vota em menos de 48 horas,
nunca esse mesmo Congresso encontrou, em mais de 12 annos, um minuto para
deliberar a respeito de taes medidas. Nestas circunstancias e dadas
semelhantes preliminares, ao operariado, ás classes, só restava a acção directa,
isto é, o protesto pela greve. Quando entre nós os operários tencionaram protestar
pela greve, direito que é para o trabalhador livre igual áquelle que disputaram os
abolicionistas para o trabalhador escravo, pois si o trabalhador escravo, pela
abolição, podia escolher o seu patrão, o trabalhador livre não só fica com a livre
escolha do patrão, como ainda com o direito de não trabalhar – a greve que era o
protesto colectivo, acção directa para provocar algumas concessões patronaes, foi
entre nós, pelo Sr. Aurelino Leal, collocada como a collocou, em uma conferencia
policial-judiciaria em que realizou o coito damnado da justiça com a policia, para
definir, contra o espírito da nossa Constituição, limites ao direito de reunião e
outros direitos da collectividade, limites que seriam impostos pela policia, com a
sua força repressiva e confirmados pela justiça em seus julgamentos.

E aproveita para mais uma vez denunciar a ação repressiva efetuada pela polícia:

O Sr. Aurelino Leal definiu e desvirtuou esses direitos de um modo
inteiramente russo na questão, mas russo pré-historico. Começou por impedir os
“meetings” nos logares para que tinham sido designados, pretextando protestos do
commercio. Um desses logares era o largo de S. Francisco. Muito embora o
commercio declarasse que nenhuma representação tinha levado ao Sr. Aurelino
Leal, este, apezar do seu desmascaro, deslocou os “meetings” dali para outros
quarteirões da cidade.

Depois de assim ter agido, levou o seu desplante ao ponto de, em uma
gréve operaria da fabrica “Corcovado”, mandar prender operários que não se
encontravam incitando os companheiros na occasião, e que foram detidos por

                                                
39 Diário do Congresso Nacional, 18 de julho de 1917, p. 989. (Redação original)
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opiniões emittidas, não em “meetings”, mas em sua associação de classe, opiniões
que elle reputava anarchicas.40

No extenso discurso, aparteado por vários deputados, o deputado Mauricio de Lacerda

conclama a presença em plenário do Líder do Governo deputado Antonio Carlos e denuncia a

ação coordenada entre os poderes da República para repressão dos movimentos operários, a

prisão indevida, em especial a realizada contra os anarquistas, e reafirma a justeza da

utilização da ação direta por parte dos trabalhadores.

Sob uma tal atmosphera, foram presos vários operários, o chefe de Policia,
lustroso, perfumado, encabelleirado jurista do ex-“leader” da maioria desta Casa,
o Sr. Wenceslau Braz, cujos discursos preparados pelo Sr. Calogeras tanta
afflicção lhe hão de dar, como no caso das areias monazíticas, o Sr. chefe de
Policia mentiu despudoradamente e faltou ao respeito a esta Casa, quando, em um
pedido de informações que a Camara lhe dirigiu, replicou que os presos eram
todos estrangeiros, anarchistas e agitadores.

Tenho aqui, Sr. Presidente, um officio da Federação Operaria, pelo qual se
vê, como pelas próprias noticias que a própria policia forneceu, que a maioria dos
presos eram brasileiros; e os estrangeiros que tinham sido detidos como
anarchistas sem profissão, eram todos elles, não só homens de profissão
conhecida, como até residindo no Brasil, alguns ha mais de 30 annos, casados
com mulher brasileira e tendo filhos brasileiros. Por exemplo: Joaquim Campos é
um jornalista, começaremos então pelo Sr. João Lage, pelo redactor da “Gazeta de
Noticias”, pelo da “Razão”, pelo do “Jornal do Commercio”, e pelo do “Fon-
Fon”, e tantos outros redactores estrangeiros da nossa imprensa indígena.

E o parlamentar passa a enumerar os casos de prisões, a seu ver, indevidas:

Paschoal Gravina é brasileiro. O Sr. chefe de Policia diz que é hespanhol. É
nascido na freguezia do Engenho Velho, nesta Capital, em 1884.

Alfredo Pires do Couto é brasileiro nato. O Sr. chefe de Policia diz que é
estrangeiro.

Bento Alonso, chegou aqui em janeiro de 1886. É mais brasileiro do que o
orador.

José Caiazzo, chegou aqui a 4 de julho de 1895, com doze annos de idade.

Valentim J. de Brito, chegou com oito annos de idade, em 1893.

São elles:

Pedro Matera, professor particular; Bento Alonso, empregado no
commercio; José Gaiazzo, sapateiro; Valentim J. de Brito, padeiro; José Rosa da
Silva, empregado no commercio; José Madeira, pintor; Manoel José Alves,
empregado no commercio; Romão Rodrigues, confeiteiro; João Gonçalves de
Queiroz, canteiro.

                                                
40 Diário do Congresso Nacional, 18 de julho de 1917, p. 989. (Redação original)
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Todos teem profissão conhecida, como talvez o chefe de Policia não

encontre no Corpo de Agentes, e mesmo entre seus mais immediatos auxiliares.

E volta, uma vez mais, a denunciar a atuação policial:

Offereço este documento, que a Federação Operaria me enviou, para o
devido estudo e confrontação. Chegada, portanto, na Capital da Republica, a
questão a esse ponto, claro era que, ou se deva permittir a liberdade de reunião e a
livre discussão dos problemas que interessavam ao proletariado, ou a prohibição
que a essa liberdade o Sr. Aurelino Leal vem fazendo, havia de dar, como vae dar
– não nos iludamos – em uma agitação peior, do que a que teve de enfrentar a
policia paulista; peior porque não se circumscreverá a esta Capital; peior porque
dimana de problemas que as baionetas e as metralhadoras não podem deixar
resolvidos, sejam quaes forem os estragos que produzam, problemas que estão
immanentes em nosso organismo e que temos de resolver, sob pena de sermos
tragados por elles. Os operários paulistas, contemplando o que se tem passado na
Capital da Republica, sabendo, como sabiam, que o Congresso Naconal não tinha
a menor iniciativa de uma legislação a respeito do trabalho e do capital, e que, por
isso, restava ao trabalho o único recurso da acção directa, declararam-se, por esta
acção directa; em greve contra os patrões e reclamaram: “1º, o respeito ao direito
de greve, sendo postas em liberdade todas as pessoas detidas por motivo de
parede; 2º, que seja respeitado do modo mais absoluto o direito de associação para
os trabalhadores; 3º, que nenhum operário seja dispensado por haver participado
activa e ostensivamente, no movimento paredista.” 41

Na sessão seguinte, de 18 de julho de 1917, vai à tribuna o deputado Álvaro de

Carvalho, em nome da bancada de São Paulo para contestar o discurso proferido na sessão

anterior pelo Deputado Maurício de Lacerda (DF), levantando a tese da legalidade da ação da

polícia de São Paulo e posicionando-se contra a ação direta dos operários que são, a seu ver,

utilizados pelos anarquistas para ofender a legalidade e a propriedade. No debate que se

segue, ao comparar o procedimento da polícia paulista em relação à polícia do Rio de Janeiro,

é denunciada pelo deputado Mauricio de Lacerda a parcialidade do Supremo Tribunal Federal

no que tange ao anarquismo, baseando-se no julgamento do habeas corpus impetrado pelos

operários com a finalidade de realizarem atividade na praça da Gávea, dias antes dissolvida à

bala pela polícia.

O chefe de Policia da Capital Federal nem procedeu por esta forma; não
admittiu que se manifestassem, siquer, os desejos e os motivos de reivindicações
dos direitos dos proletários.

                                                
41 Diário do Congresso Nacional, 18 de julho de 1917, p. 991. (Redação original)
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Disse o nobre Deputado que o chefe de Policia não admittiu reunião em
frente aos quartéis, onde essa gente ia necessariamente contribuir para a
indisciplina das forças militares. Mas S. Ex. não desconhece que isso é apenas um
incidente com que se enfeita a arbitrariedade da policia da Capital Federal. S. Ex.
já prohibiu manifestações publicas em completa paz, porque entendia que essas
manifestações, em uma das praças da Capital, attentavam contra a liberdade do
commercio; S. Ex. não tem admittido, e declarou hontem, como se lê nos jornaes
de hoje, que continuará a não admittir, reuniões publicas, porque essas reuniões,
diz S. Ex., degenerarão em desordem.

Ora, Sr. Presidente, quando o governo de S. Paulo estava a braços com uma
greve violente, offensiva, quando se trocavam tiros nas ruas, não só reconheceu a
procedencia da reclamação desses proletários, como aos próprios homens que
faziam a desordem nas ruas, segundo disse o chefe de policia, reconheceu o
direito constitucional de reunião. Varios “meetings” foram realizados na capital
paulista. A policia alli, limitava-se a garantir, a manter aquillo que o nobre
Deputado chama a ordem, embora, muitas vezes, a meu ver, se tenha excedido nas
suas funcções até o assassínio de seus concidadãos.

Mauricio de Lacerda, após denunciar pré-julgamentos acerca de possíveis ligações entre

as atividades públicas e ações anarquistas, efetivados pela policia carioca, compara a ação da

policia dos dois estados:

Ora, Sr. Presidente, si a attitude da policia paulista pode ser criticada
debaixo do ponto de vista de que os operários sempre que reclamam
pacificamente são esquecidos e de que sempre que suas reclamações tomam uma
forma activa, forma offensiva, são metralhados; si os operários paulistas podiam,
talvez, e de certo poderão levantar, uma censura á dura repressão que esse
governo exerceu contra as suas reclamações publicas, nas ruas da capital daquelle
Estado, os do Rio de Janeiro, esses podem e devem insurgir-se contra a limitação
que o chefe de policia põe á liberdade constitucional de reunião, á liberdade de
pensamento, sob o frágil sophisma de que essa liberdade vae ser exercida por
anarchistas.

Esses anarchistas, Sr. Presidente, contra os quaes o nobre Deputado
proferiu phrases repassadas de tamanha indignação, talvez mereçam de S. Ex.,
que é um homem intellectual, sympathias accentuadas, embora as suas idéas e os
seus princípios não encontrem em S. Ex. um discípulo, menos ainda um apostolo.

Lacerda aproveita o ensejo para criticar a atuação do Supremo Tribunal, a seu ver

parcial:

Sabe S. Ex. que esses anarchistas, a que se referia - e eu vou me prender ao
caso principal, que foi objecto de sua crítica – requerendo um “habeas-corpus” ao
Supremo Tribunal Federal , foram alli tolhidos no exercício da sua palavra, mas
de uma forma que S. Ex. como ministro daquelle Tribunal e no desejo de fazer
justiça, não teria tolhido.

Tratava-se de meeting prohibido pelo chefe de policia porque era presidido
ou convocado por anarchistas. Um destes, o Sr. José Gonçalves, indo ao Tribunal
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como solicitante da ordem de habeas-corpus, pretendeu demonstrar ao mesmo
Tribunal o que era o anarchismo, para assim chegar á conclusão de que o chefe de
policia se tinha excedido na sua repressão á propaganda dessas idéas. Começou o
Sr. Gonçalves a sua demonstração doutrinaria, que sei, por vários Ministros, entre
os quaes não conto o meu progenitor, que deu voto contrario, foi realmente digna
de encômios pela sua serenidade. Apenas, quando, mostrando o que os anarchistas
pensam da justiça, elle dizia que esta tinha por complemento o carrasco, um dos
Ministros chamou a attençao do presidente da sessão e este tolheu a palavra ao
orador. Cá fora, naturalmente, pareceu que o atrevimento anarchista ia até ao
recesso do Supremo Tribunal.

Mas, perante dada um dos advogados aqui presentes, coloco a questão.

O Sr. Evaristo Amaral – Aliás, houve um voto, no Supremo, em desacordo.

O Sr. Mauricio de Lacerda - Si o meeting prohibido tinha sido convocado
por anarchistas, qual o único meio, para demonstrar que o anarchismo não era o
que o Sr. chefe de Policia catholica e tremulamente suppõe, sinão explicar aos
Ministros do Supremo o que é o anarchismo?

Foi o que fez o impetrante. Como houvesse, porém no Supremo Tribunal
alguns Ministros que entendessem que a liberdade da palavra não devia ir até
aquelle extremo e o presidente concordasse com isso, o impetrante não pôde
continuar na demonstração do que era o anarchismo, demonstração que,
naturalmente, concluiria legitimando o direito de reunião dos seus proselytos, na
praça publica.

Após refutar os argumentos de que os anarquistas não poderiam se reunir em praça

pública pelo fato de serem estrangeiros, e de tecer críticas à determinada parcela da imprensa,

Mauricio de Lacerda apela à “imprensa liberal”:

Emquanto, Sr. Presidente, se dão todas essas contradições e os jornalistas
que fazem do exercício da imprensa um exercício de caftismo internacional,
alugando sua penna a todos os governos, prostituindo-a em todas as infâmias,
enlameando-a em todos os delictos, a troco da retribuição que lhes dão dessa vida
impura, com o suor e o sangue do proletariado, para o qual se proclamou a
metralha como resposta ás suas reivindicações; emquanto esse jornalismo
reclama, em apotheoses a essa ordem, a essa legalidade que fuzila, a chacina para
os operários nacionaes, molhando a sua Penna na tinta estrangeira com que
escreve, ouso levantar nesta Camara um appello directo á imprensa liberal do
paiz, aos estudantes e aos soldados nacionaes, estudantes que, em toda a parte, são
o elemento intellectual interpretativo das grandes campanhas democráticas;
soldados que nós transformamos em lavradores da morte, soldados aos quaes no
Brasil, depois de cumular de infinitos prêmios a officialidade, nunca elevamos,
após a Republica, um ceitil do soldo, deixando-os passar vida amiserada, com
recursos verdadeiramente vergonhosos para as suas necessidades, e que sabem tão
bem quanto os operários que essa ordem, que essa legalidade os esmaga.

A esses, Sr. Presidente, dirijo o meu grito, para que possam collaborar, não
na obra de uma desigualdade anti-democrática e anti-republicana, mas na
reconstrucção de uma pátria livre, livre como a proclamou um dia naquela nobre
terra paulista, Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, quando em 1823, levantava sua
palavra e prognosticava para o Brasil, que então se constitua nação independente e
autônoma, dias livres de transformação e de formação nacional.
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A liberdade há de vir, Sr. Presidente, a liberdade há de vir, como o
antepassado do “leader” da maioria de hoje prophetisou, da nobre terra paulista; a
liberdade há de vir daquelle solo, germinada, ao calor do sangue brasileiro, que já
correu; há de vir e há de coroar estas épocas de infortúnio com uma sagrada
grinalda em que resplandeçam, a um tempo as perfumadas flores das nossas
esperanças e os fructos opimos dos nossos esforços. (Muito bem; muito bem. O
orador é cumprimentado.) 42

No período que se segue até a segunda quinzena de setembro de 1917 entram

em discussão matérias de interesse dos trabalhadores, como o Projeto de Lei nº 273 de 1908,

que propõe regular os acidentes de trabalho, e entra em discussão na Sessão de 07 de agosto.

É também aprovado em primeira Sessão o Projeto de Lei nº 44 A de 1917, alterando a

denominação do Departamento Nacional do Trabalho e dando-lhe competência para, entre

outras, “superintender a colonização estrangeira e nacional” na Sessão de 19 de setembro.

Em 25 de setembro, no Senado Federal o Senador Adolpho Gordo usa a palavra na

abertura da 111ª Sessão, com a intenção de retomar a questão da expulsão de estrangeiros,

conforme tratado a seguir.

4.3 A Expulsão de estrangeiros

Na Sessão de 25 de setembro do Senado Federal, o Senador Adolpho Gordo, autor da

Lei nº 2741 de 08 de janeiro de 1913, que regulou a expulsão de estrangeiros do país, faz

pronunciamento no qual questiona a posição do Supremo Tribunal Federal, o qual, em sede de

habeas corpus vinha julgando inconstitucional a referida lei. A sua principal linha de

argumentação baseia-se no que entende como direito inalienável do Estado brasileiro: o

direito de expulsar qualquer estrangeiro, independentemente de tempo de permanência no

país, pois tal ato é expressão da soberania em que se funda o Estado, e este, dela não pode

abrir mão. Não são simples argumentos de oratória. O parlamentar enumera diversos países

europeus e um sul-americano que se valem de tal prerrogativa, entre estes, a França, a

Inglaterra, a Itália e a Argentina.

Além da abordagem jurídica de que Adolpho Gordo se utiliza, o parlamentar enumera

ainda outros aspectos de natureza ideológica quanto ao papel exercido pelo estrangeiro.

Expressa com firmeza ideológica sua posição contrária ao papel dos anarquistas e, quanto aos

                                                
42 Diário do Congresso Nacional, 19 de julho de 1917, p. 1006. (Redação original)
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anarquistas estrangeiros, defende sua expulsão do país. Fundamenta sua posição na defesa da

propriedade, da segurança, da honra, entre outros argumentos.

A contestação à posição defendida por Adolpho Gordo é feita pelo Senador pelo

Espírito Santo, João Luiz Alves, que argumenta que na moderna filosofia do Direito, a

humanidade é considerada uma só sociedade, uma comunhão de homens. Os instrumentos de

repressão penal de cada país exercem assim, o controle social. Registra, porém que, mesmo

sendo em teoria contra o direito de expulsão, em face do Direito constituído dos povos, sua

posição é pela expulsão, mas não em qualquer situação como o quer o Senador Adolpho

Gordo. Admite a expulsão, nos termos que a lei e a Constituição permitirem e apenas pela

União.

Deste debate, que traz de volta ao Senado Federal a discussão sobre a expulsão, algumas

passagens demonstram a possibilidade de utilização do instituto da expulsão como

mecanismo de controle político, como a que expressa a posição individual do Senador

Adolpho Gordo em relação ao anarquismo e ao possível caráter revolucionário das greves:

Decidir que o Brasil não tem a faculdade de expulsar estrangeiros, quando
todos os paizes do mundo estão expulsando do seu território os bandidos
profissionais, os anarchistas perigosos, os “caftens”, vagabundos e mendigos, é
tornar o Brasil um asylo de todos esses elementos detestáveis.

E nesta hora em que perigosos anarchistas procuram agitar, mais uma vez,
as classes operarias de S. Paulo, provocando novas greves e fazendo viva
propaganda das idéas extremadas do seu programma, como “abolição da
propriedade particular da terra” “abolição das Republicas, dos Parlamentos,
exércitos, policias e magistratura”; “guerra ao patriotismo, guerra ás religiões e a
todas as mentiras, ainda que se escondam sob o manto da sciencia”, etc., etc., e
que intimam o Governo a satisfazer seus pedidos, sob pena de promoverem “a
revolução e o massacre”, como se vê de publicações feitas na “Guerra Sociale”,
jornal que existe em São Paulo e que o orador lê, dizer que a Nação brasileira não
tem o direito de expulsar estrangeiro algum, qualquer que seja o motivo, é expor a
nossa Pátria aos mais graves perigos. (Muito bem; muito bem. O orador é muito
cumprimentado.)

O Sr. João Luiz Alves – (.....) Penso que, em theoria pura, o direito de
expulsão repugna aos princípios philosophicos de Direito...

O Sr. Mendes de Almeida – Apoiado.

O Sr. João Luiz Alves - ... porque estes consideram a humanidade como
uma só sociedade; uma única communhão de homens, que não tem o direito de
retirar, de um determinado território para outro, o elemento pernicioso, que vae
contaminar esse outro território. O sentimento de solidariedade humana, em
theoria pura, não póde e não deve acceitar o direito de expulsão, sinão o direito de
repressão penal, de accordo com as leis de cada paiz.

O Sr. Mendes de Almeida – Isto sim.
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Prossegue o Senador João Luiz Alves, após afirmar que o direito de repressão é bastante

para satisfazer a necessidade de defesa social, sendo inaplicável a expulsão em qualquer caso:

Em theoria, sou contra o direito de expulsão; mas deante do direito
constituído dos povos, e do nosso, sou pela expulsão.

Explicando o meu ponto de vista, acredito, pelo que disse o honrado
Senador por S. Paulo, deante dos argumentos que expendeu brilhantemente e
pelos que foram expostos no accórdão de que foi relator, no Supremo Tribunal, o
honrado Senador pela Parahyba, accórdão que constitue, para mim, o “canon” da
verdadeira interpretação do Direito Constitucional Brasileiro sobre o direito de
expulsão, que não preciso, nem devo, produzir novos argumentos em defesa desta
these: “A Nação brasileira, dentro da sua Constituição, pode expulsar estrangeiro
nocivo á sociedade brasileira, ás nossas instituições e á nossa organização.”

No exercício, porém, do direito de expulsão, expressão de um estado de
necessidade, digo eu – est modus in rebus.

Assim, a expulsão só póde ser exercida contra o estrangeiro que não tenha
por si o preceito constitucional da grande naturalização, que dispensa a
“naturalização individual”. Dest’arte, o estrangeiro que tiver adquirido immoveis
no Brasil, sendo casado com brasileira ou tendo filhos brasileiros, não póde ser
expulso, qualquer que seja o prazo de sua residência no paiz...

O Sr. Adolpho Gordo – Apoiado.

O Sr. João Luiz Alves - ... porque deante da Constituição é cidadão
brasileiro.

Portanto, as restricções da lei de 1907, incompletas embora, precisam ser
mantidas nesse sentido; ou antes, com este espírito de interpretação da
Constituição.

Para concluir sobre a necessidade de cumprimento da Constituição por parte das

autoridades no que tange à aplicação das expulsões:

Digo eu também que é preciso acceitar o direito de expulsão...

O Sr. Adolpho Gordo – Mas a lei de 1913 não acabou com essas
restricções.

O Sr. João Luiz Alves – Nem podia acabar.

O Sr. Adolpho Gordo – Não podia revogar a Constituição.

O Sr. João Luiz Alves – Evidentemente. A questão não está no maior ou
menor tempo de estada no Brasil. Mas, é preciso dizer que o direito de expulsão,
sendo, como é, incontestavelmente, uma manifestação da soberania nacional, pois,
só como tal, se justifica, não póde ser exercido sinão por decreto do Poder
Executivo Federal. Não é qualquer autoridade federal, e muito menos estadual,
que póde exercer o direito de expulsão, porque esse direito inhere á soberania
nacional e esta é na espécie representada pelo Poder Executivo da União. Fora
disto é o arbítrio, é a violência... 43

                                                
43 Diário do Congresso Nacional, 26 de setembro de 1917, p. 2616
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Em cinco de outubro de 1917, em Sessão da Câmara dos Deputados, o deputado pelo

Distrito Federal Maurício de Lacerda inicia a discussão do seu Requerimento de

Informações44 apresentado na Sessão de 28 de setembro de 1917, acerca da utilização por

parte do Poder Executivo de decretos de expulsão com fundamento na Lei 2.741 de 08 de

janeiro de 1913, em face de ter o Supremo Tribunal a considerado inconstitucional. Solicita

entre outras informações, a motivação de cada expulsão bem como quando e onde foram

aplicados e se houve prazo para defesa dos acusados, qual o tempo de residência no país, qual

a nacionalidade dos expulsos e de que crimes eram acusados. Lacerda traz à discussão a

origem da Lei 2741 de 1913, que tinha a finalidade de excluir prazo de residência de dois

anos no país o qual era impeditivo da expulsão na legislação anteriormente aprovada, e em

face desta exclusão o reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal

Federal.

Nesta oportunidade, Lacerda critica a posição do Tribunal em reconhecer ao Executivo

o direito de expulsão do território de estrangeiro que tenha cometido crime de crença política

ou filosófica, e argumenta que tal entendimento tem a finalidade de viabilizar a expulsão por

crime de opinião, o que se aplicaria ao anarquismo. O parlamentar faz firme defesa do direito

de opinião exercido pelos anarquistas, do papel destes na construção de uma sociedade mais

justa, e da firmeza com que lutam por suas convicções.

Na Sessão de 8 de outubro, Lacerda retorna à discussão trazendo à pauta a questão

relativa à expulsão de estrangeiros debatida pelo Supremo Tribunal que, entre outras decisões,

firmou o entendimento do cabimento de habeas corpus para garantir o direito de permanência

no território. Traz ao debate, também, o voto do Ministro Sebastião Lacerda que permite a

expulsão por delito de opinião e o critica por contrário aos princípios liberais do Estado

brasileiro.

Em 9 de outubro, o deputado Maurício de Lacerda requer a publicação no Diário do

Congresso do Extrato dos debates sobre a expulsão de estrangeiros no Supremo Tribunal, no

qual se encontram, entre outros argumentos, aqueles utilizados pelo Senador Adolpho Gordo

                                                
44 O Requerimento de Informações apresentado menciona a “Lei 1641 de 1913” tendo, ao que parece, incorrido
em erro vez que o número 1641 refere-se à Lei 1641 de 07 de janeiro de 1907, que foi modificada pela Lei 2741
de 1913. Ambas, embora por motivos diferentes, foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal
Federal.
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para sustentar sua defesa do exercício do direito de expulsão pelo Executivo. Dos debates

ocorridos na Corte sobre o tema, não restam dúvidas, ao analisar-se o voto do Ministro Pedro

Lessa, sobre a finalidade de utilizar o instituto da expulsão para combater o anarquismo:

A expulsão dos estrangeiros que ameaçam a ordem social, compromettem a
segurança publica ou attentam contra os bons costumes, pensa o Sr. ministro
Sebastião de Lacerda, é essencial á conservação ou estabilidade da Nação, cuja
defesa importa na própria lei fundamental como succede em relação ao individuo,
com o direito de defesa de sua integridade physica, inscripta na lei natural antes
de ser reconhecido pela lei positiva.

Quando estão em jogo aquelles mais altos interesses nacionaes, se impõe o
alludido remédio fora mesmo de textos escriptos, com a mais legitima expressão
da soberania, porque sem elle não se manteria a collectividade social.

Se ao Estado não fôr permittido impedir a entrada ou afastar do seu
território os hospedes que, conspirando contra a segurança publica, criam uma
situação de intranquillidade ou de anarchia, também não lhe será licito precaver os
seus habitantes contra a propagação de moléstias contagiosas por meio de
quarentenas ou outras medidas prophylaticas. 45

Na Sessão de 13 de outubro da Câmara dos Deputados é lido o Projeto de Lei 284 de

1917, decorrente da aprovação de Substitutivo ao Projeto 4 A de 191246 pela Comissão de

Justiça, atendendo à Indicação47 do deputado Maurício de Lacerda apresentada em maio de

1917 com a finalidade de resolver os conflitos trabalhistas. O projeto, decorrente da junção de

vários outros que se encontravam em tramitação, é bastante extenso e abrangente, regulando

as relações de trabalho, os acidentes de trabalho, a jornada de trabalho, inclusive do menor, as

sociedades de socorro-mútuo e a conciliação, entre outros aspectos. Cabe o registro aqui, que

diferentemente do projeto apresentado pelo Executivo em 11 de julho, a que nos referimos

anteriormente, a proposta da Comissão de Constituição e Justiça fixa a data de publicação

como a de entrada em vigor e determina o prazo de seis meses para regulamentação. O projeto

vai a voto em 25 de outubro e é aprovado em segunda discussão, retornando à Comissão de

Constituição e Justiça para redação do Substitutivo e posterior retorno ao Plenário para

Terceira votação.

                                                
45 Diário do Congresso Nacional, 11 de outubro de 1917, p. 3025 (Redação original)
46 O Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça englobou os seguintes projetos: 101, 119, 125, 135, 136
e 137, de 1917 do deputado Mauricio Lacerda; o Substitutivo ao projeto 4 A de 1912 do deputado João Pernetta;
o projeto 169, de 1904 do ex-deputado Medeiros e Albuquerque; o projeto 273, de 1908 do ex-deputado Graccho
Cardoso, e o projeto 273, de 1915 oriundo do Senado Federal, conforme Diário do Congresso Nacional de 14 de
outubro de 1917, p. 3104.
47 A modalidade de proposição legislativa hoje conhecida como Indicação tem por força do art. 113, incisos I e II
do vigente Regimento Interno da Câmara dos Deputados, as mesmas características da aqui citada, haja vista
também permitir ao deputado solicitar que qualquer das Comissões da Câmara se manifeste sobre determinada
matéria, ex vi inciso II do art. 113.
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Em 10 de novembro o Senado Federal debate o Projeto de Decreto Legislativo nº 156

de 1917, da Câmara, que estabelece medidas complementares ao Decreto Legislativo nº 3361

de 26 de outubro, de 1917, que autorizou a aplicação do estado de sítio. Ruy Barbosa

apresenta emenda restringindo a aplicação apenas às áreas onde a necessidade da medida seja

decorrente da guerra. No mesmo dia, na Câmara dos Deputados, o deputado Mauricio de

Lacerda discursa contra o estado de sítio e denuncia sua aplicação ao interesse do governo de

expulsar os anarquistas estrangeiros.

Em 12 de novembro, é lido na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 333 de 1917,

de autoria do deputado Afrânio de Mello Franco (MG), com a finalidade de regular a

expulsão de estrangeiros, trazendo como justificativa a íntegra dos debates ocorridos na

votação do Supremo Tribunal Federal que debateu a aplicação do instituto da expulsão e o

voto do Ministro Pedro Lessa. O projeto adota como política de aplicação do instituto a

mesma posição do Supremo Tribunal Federal e aproveita para ampliar de dois para seis anos o

prazo mínimo de residência no país como impeditivo de aplicação da expulsão. O parágrafo

único do artigo 3º da proposta não deixa dúvidas: dá ao Executivo poderes expressos para

impedir a entrada no país de doentes infecto-contagiosos, prostitutas, cáftens e anarquistas:

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O Poder Executivo poderá expulsar do território nacional, ou fixar
dentro delle, em qualquer logar, a moradia por tempo determinado aos
estrangeiros não residentes no Brasil, que:

1º, por qualquer motivo comprometterem a segurança nacional, ou a
tranquillidade publica;

2º, forem vagabundos, mendigos, caftens, espiões, ou falsificadores de
moeda;

(........) omissis

Art. 2º São considerados residentes e não poderão ser expulsos:

1º, os estrangeiros que durante seis annos, contínuos e ininterruptos,
tenham habitado o território da Republica, exercendo ahi profissão licita e não
hajam incidido, na pendência daquele prazo, em pena criminal imposta por
sentença condemnatoria passada em julgado;

2º, os estrangeiros que, possuindo bens de raiz no Brasil e sendo casados
com brasileiras, ou que, possuindo bens de raiz no Brasil e tendo filhos
brasileiros, residam no território da Republica há mais de três annos, contínuos e
ininterruptos.

Art. 3º O Poder Executivo poderá impedir a entrada no território nacional a
todo estrangeiro que, provadamente, si saiba achar-se comprehendido em
qualquer das classes referidas no art. 1º.

Paragrapho único. Igualmente poderá ser impedida pelo Poder Executivo a
entrada dos estrangeiros: a) idiotas; b) rachiticos; c) epilépticos; d) tuberculosos;
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e) atacados de enfermidades repugnantes, ou susceptíveis de transmissão por
contagio; f) bígamos; g) anarchistas; h) deformados por amputação, ou mutilação,
que os prive de ganhar para o próprio sustento, desde que não tenham recursos
pecuniários, nem vivam em companhia de parentes, que possuam bens
sufficientes para si e para alimental-os; i) prostitutas.

Art. 4º Não poderá o Poder Executivo decretar a expulsão collectivamente,
salvo o caso de guerra.

Paragrapho único. A expulsão individual será ordenada por portaria do
Ministro da Justiça e Negocios Interiores.

Art. 5º Dentro no prazo que lhe fôr concedido, poderá o expulso recorrer do
acto da expulsão:

......................................................... (omissis) 48

Em 22 de novembro, o deputado Maurício de Lacerda apresenta Indicação à Comissão

de Constituição e Justiça, propondo que esta elabore projeto de lei que garanta a liberdade de

imprensa e a vedação à censura. Na mesma Sessão é lido o Parecer favorável da Comissão de

Constituição e Justiça ao Projeto de Lei nº 177, de 1916, que regula a entrada de estrangeiros

no território nacional. De teor similar ao projeto lido em Plenário no dia 12 de novembro de

1917, no tocante ao ingresso de portadores de doenças infecto-contagiosas, entre outras

proibições. Não previa o projeto 177, porém, o impedimento de entrada de anarquistas.

Na Sessão da Câmara dos Deputados, de 30 de novembro, é lido o Parecer da

Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto 333 de autoria de Mello Franco,

fundamentando o Relator, deputado José Gonçalves (BA) sua argumentação nos termos do

Supremo Tribunal Federal e levantando ainda como argumento a aprovação do Projeto 177 a

que nos referimos anteriormente. São vencidos os deputados Gonçalves Maia (PE) e Celso

Bayma (SC), que levantam como argumento a inconstitucionalidade do projeto por ofensa

direta ao artigo 72 da Constituição que assegura igualdade de direitos entre brasileiros e

estrangeiros.

Em 4 de dezembro sobe à tribuna o deputado Maurício de Lacerda para denunciar a

prática de “locaute” por alguns patrões, a repressão aos trabalhadores e o risco de

conflagração social:

E contra isto só existe, ou o direito de representação, que ás vezes é corrido
do Cattete, como não redigido nos devidos termos, ou então o direito de greve, e
esse direito de greve, durante o estado de sítio, é tratado pela policia a couce de

                                                
48 Diário do Congresso Nacional, 13 de novembro de 1917, p. 3952 (Redação original)
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armas e a chicote.

Sr. Presidente, não nos illudamos sobre as conseqüências dessa imprudente
política. Os governos do futuro não serão populares, porque serão plebeus; e,
mesmo que a plebe não fosse assim delineada de seus destinos pelos
acontecimentos muito próximos, tem o direito de ser tratada, por aquelles que
teem consciência do superior futuro da nossa Patria, com outra humanidade, com
outra tolerância.

Entretando, assim não se procede. Dentro em pouco, novas greves irão
abalar a ordem.

Após denunciar a posição do Governo de proteção ao capital, Mauricio de Lacerda

aponta para um aumento da agitação operária no futuro, o que acaba por ser confirmado no

ano seguinte:

Caminhamos, portanto, para a morte, pela fome, das classes humildes e,
quando ellas protestam por augmento de salários, que acompanham ao menos a
ganância dos açambarcadores, nós respondemos a espada e á bala.

Indiscutivelmente, prepara-se no paíz uma obra de agitação, a cuja
responsabilidade o Governo não poderá fugir, si prosseguir na pratica de
semelhante política.

Estão ditas essas palavras, que são um aviso par que se evite o infortúnio
nacional e que, si se confirmarem, ou, mais do que outro, lastimarei que assim os
destinos tenham reservado uma prova positiva ao meu prognostico que desejaria
desmentido, ou ao menos dirimido e afastado pela boa acção do Governo. (Muito
bem; muito bem.) 49

Em 12 de dezembro, o deputado Mauricio de Lacerda (DF) denuncia da tribuna da

Câmara dos Deputados a política adotada em relação à expulsão de estrangeiros e o projeto de

Mello Franco que é, a seu ver, inconstitucional. Na mesma Sessão, vai à discussão em

primeira votação o projeto de lei 333 de Mello Franco. Assume a palavra para discussão o

deputado Barbosa Lima, liberal convicto, conforme sua própria afirmação.

Barbosa Lima (PE), apoiado por Álvaro Batista (RS), põe-se contra o projeto,

alertando que sua posição não é contraditória, pois os ideais republicanos e liberais que

ajudou a inscrever na Constituição em vigor são incompatíveis com a política de expulsão que

se quer impor e com a penalização por crime de opinião. Defende o direito de qualquer

corrente filosófica, inclusive a anarquista, expressar usa opinião e alerta para a quase

unanimidade que se forma em torno do projeto e o que ele representa:

                                                
49 Diário do Congresso Nacional, 05 de dezembro de 1917, p. 4547 (Redação original)
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Não, Sr. Presidente, sinto ter que motivar essa minha profunda divergência
em relação a um projecto formulado por um dos espíritos mais cultos e mais
adeantados desta Casa, e apoiado pela quasi unanimidade do Parlamento nacional
estrepitosamente applaudido, temerosamente applaudido.

O Sr. Alvaro Baptista – Temerosamente ... (Apoiado).

O Sr. Barbosa Lima - ... pela quasi universalidade dos meus concidadãos,
dos quaes ouso dissentir. “Etium si omnes, ego non.”

As correrias, os tumultos, os motins, que inesperadamente se accendem nas
ruas das grandes capitaes contra os indivíduos acusados de delicto de opinião, de
demasia de palavras escriptas ou falladas, não podem, Sr. Presidente, despertar
nos meus sentimentos liberaes, não podem pretender desses sentimentos o menor
apoio, a mínima solidariedade, sinão que julgo do meu dever vir á tribuna para
condemnar formalmente, como aberrando das garantias promettidas por essa
formosa carta máxima que é a Constituição da Republica, a brasileiros e a
estrangeiros, existentes no território nacional, porque nunca me pude dar bem,
nunca ao meu espírito foi possível compadecer-se com essas subtilezas da
gymnastica mental, que vae buscar no vocábulo – “residente” – em tão boa fé
empregado pelo legislador constituinte de 1891, matéria para uma dialectica, que
nos conduza aos tempos dos augures e dos aruspices, em que a religião vivia
confundida com as aspirações do direito cujos “usos” e “facies” difficilmente se
poderiam destrinçar e os jurisconsultos apostavam uns com os outros para saber
quem maior somma de matizes descobriria na formalística necessária á
acommodação da legislação á determinadas funcções concretas no “animus
manendi” e “animus sistendi”, conceito de domicilio, conceito de residência
estrangeira.

Será atraso da minha mentalidade, pouco dada ás lettras jurídicas, será
teimosia do meu espírito, impenitentemente liberal, e presentimento de que nesta
hora incomparável de remodelação universal de todos os ideas humanos...

O Sr. Alvaro Baptista – De elevação de todos os ideaes humanos...

Após alertar sobre o perigo de vinculação entre concepções jurídicas e religiosas e da

necessidade de manutenção da liberdade, Barbosa Lima conclui pelo direito dos anarquistas:

O Sr. Barbosa Lima – Porque estas convicções são incoercíveis, nada as
poderá sopitar e, apenas conseguiríamos enfileirar ao lado dos governantes para os
quaes nenhuma distincção substancial existe entre a orientação republicana e o
roteiro autocrático das monarchias sem limites. O anarchismo pregado nos jornaes
brasileiros, apregoado nas tribunas das sociedades secretas, quando assim
doutrinado por brasileiro, por estrangeiro casado com senhora brasileira, por
estrangeiro residente a mais de dous annos, consentem os governantes que de
outras medidas repressivas não seja passível sinão a da censura nos jornaes, na
vigência do estado de sitio, a do encerramento violento destas assembléas e não
mais que isto, continuando estes pregoeiros no solo brasileiro, dentro dos limites
da pátria, dentro das nossas fronteiras. Se porém, esta mesma doutrina é
apregoada por um estrangeiro, este tem de ser condemnado sem appello e nem
aggravo a uma nova pena, não pelo que pregou mas por ser estrangeiro. Não pelo
que pregou, porque se fosse pelo que pregou, condemnado teria que ser o outro,
más porque não ousamos e ahi esta a confissão tácita de inserir no nosso Codigo:
“Pregar por escripto ou em discursos na praça publica ou em recinto freqüentado
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por mais de 20 pessoas, digamos doutrina menos compatível com a segurança do
Estado, pena, no Maximo de 10 annos de cadeia, no médio cinco annos e no
mínimo dous annos. Na reincidência, etc.” Porque não ousamos? Porque não é
crime. 50

Nas Sessões de 13 e 15 de dezembro o projeto de lei é debatido pelos deputados

Gonçalves Maia (PE) contrário ao projeto e Mello Franco, autor do mesmo. Em ambas as

Sessões repetem-se os argumentos de parte a parte. Em 18 de dezembro são publicadas as

citações que fez Mello Franco em favor da constitucionalidade da proposta. Em 20 de

dezembro é publicado o parecer do Ministro Edmundo Muniz Barreto, Procurador Geral da

República na Sessão do Supremo Tribunal Federal de 6 de outubro de 1917, que resolveu

sobre o habeas corpus impetrado por José Fernandes e outros, e manteve a expulsão.

Até trinta e um de dezembro, último dia de sessões da Sessão Legislativa, o projeto do

deputado Mello Franco permaneceu na Ordem do Dia juntamente com outras matérias não

vindo, porém, a ser votado. Após os trabalhos de praxe de abertura da terceira Sessão

Legislativa, que se iniciam em 27 de abril de 1918 e se estendem até a segunda quinzena de

maio, na primeira sessão de trabalhos legislativos com pauta de votações de proposições em

curso, o projeto já não faz mais parte da Ordem do Dia.

Não houve ao que parece, intenção de votar imediatamente o projeto. É possível que

tal situação, de permanência da possibilidade de aprovação a qualquer tempo da proposta,

tenha sido uma hipótese considerada como suficiente para enfrentar a movimentação

proletária, ou, ainda, não tenha tido a proposta consenso suficiente entre a classe dirigente

para ser aprovada.

                                                
50 Diário do Congresso Nacional, 13 de dezembro de 1917, p. 4882 (Redação original)
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5. CONCLUSÃO

Embora existam razoáveis indícios da hipótese levantada e que norteou a elaboração

deste trabalho, não se pode ao final, sem ceder às paixões de preferências políticas pessoais

em detrimento da isenção que deve nortear o estudo científico, afirmar com a convicção que

servirá de caminho para outros estudiosos do tema, que a política de expulsão de estrangeiros

fez parte de uma política do Estado brasileiro e que, em tal situação, nela estariam envolvidos

os três Poderes da República.

Se é verdade que não há dúvidas quanto à posição adotada pelo Executivo de reprimir

o anarquismo, ainda que utilizando instrumentos sobre os quais restavam dúvidas quanto à

constitucionalidade, como é o caso da aplicação da Lei 2741 de 1913, o debate sobre tal

situação no Judiciário não o resolve, uma vez que este sempre se dá em casos específicos, em

sede de habeas corpus, ou seja, sobre casos em que a repressão já ocorreu ou há iminência de

acontecer. Não há unanimidade no Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação do instituto da

expulsão e de seus limites.

A apresentação pelo deputado Mello Franco do Projeto de Lei 333 de 1917, com a

intenção de tornar mais claras as hipóteses de aplicação do instituto da expulsão, não deixa

dúvidas quanto à corrente a que se filia o autor. Os argumentos usados na justificação da

proposta e na sua defesa durante os debates ocorridos na Câmara e no Senado são idênticos

aos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal para autorizar as expulsões e negar os habeas

corpus. Os mesmos são os argumentos utilizados pelo Senador Adolpho Gordo, autor da lei

de 1913, que em 25 de setembro defendeu na abertura dos trabalhos do Senado a expulsão dos

anarquistas. Em ambas as Casas, porém, vozes contrárias se levantaram contra a intenção de

aplicar-se a expulsão na forma como se propunha ao Legislativo à aprovação.

Desta forma, ainda que seja possível identificar ação coordenada por parte de
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membros das duas Casas do Poder Legislativo, em nenhuma delas tal posição é unânime51.

Ocorre, no entanto, que no caso, a falta de unanimidade em torno da questão atende

aos interesses do Executivo e não inibe a aplicação do instituto da expulsão, vez que o

Supremo Tribunal Federal reconhece a este o direito de expulsar e, como os limites de tal

direito é que devem ser regulados por lei, a falta de regulamentação clara dos mesmos, que no

caso incidiam sobre a questão da residência do estrangeiro, deixam ao Executivo o alvedrio

sobre sua aplicação. Os excessos, estes são corrigíveis por habeas corpus pelo Judiciário.

Desta forma, são atendidas as posições de ambos os Poderes.

Maram (1979), que estudou profundamente a ação operária no Brasil no início do

século XX, não tem dúvidas em afirmar:

A deportação de ativistas operários foi uma arma ainda mais potente para as
elites brasileiras, pois o sindicalismo brasileiro era um dos raros movimentos
constituídos quase exclusivamente de trabalhadores estrangeiros. (MARAM,
1979, p. 39)

No Poder Legislativo, a simples existência de proposições sobre a matéria, como é o

caso, atende ao papel da legalidade democrática. Não resolve a questão porque não há

consenso político em torno dela, mas permite ao Executivo utilizar-se dos instrumentos

existentes em função da necessidade de paz social ou, dependendo dos olhos de quem vê, dos

interesses de algum setor social. Mais uma vez, cabe o registro, por absoluta pertinência, da

observação de Maram:

                                                
51 Weffort (1992) afirma que “a democracia é ‘deformada’ pelas condições sociais nas quais tem que operar”
para expressar a idéia que as democracias em condições de extrema desigualdade ou desigualdade crescente,
acabam por criar seus próprios mecanismos de ajustamento. Desta forma, não há qualquer surpresa quanto à falta
de unanimidade, pois, esta sim, é da essência de regimes democráticos, mormente da democracia representativa.
Os debates e as diversas teorias acerca do que vem a ser a representação, seus limites e sua eficácia enquanto
instrumento do fazer democrático, sobre as quais deveríamos nos debruçar para realizar uma análise que
considerasse para efeitos de seus resultados o grau, a forma e a legitimidade da representação operária no
período analisado, não podem ser contidas nos limites deste trabalho. Entretanto, valendo-nos do pensamento de
Urbinati (2006), temos que entre as três perspectivas de interpretação da representação, a jurídica, a institucional
e a política, esta última seria a adequada para expressar não apenas a evolução do próprio regime, como também
a evolução das sociedades democráticas.

Desta forma, a análise efetuada ao final considera essa natureza diferenciada dos graus de representação
além de considerar também a natureza da formação do próprio Estado brasileiro, com suas peculiaridades tão
profundamente debatidas por autores como Gilberto Freyre, Florestan Fernandes, Raimundo Faoro, apenas para
citar alguns e, ainda o entendimento do que vem a ser a sociedade civil no moderno conceito de Habermas
(1995) utilizando-o como parâmetro para o entendimento do papel dos sindicatos operários, seu nível de
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Para as elites, a deportação tinha óbvias vantagens sobre os julgamentos nos
tribunais. Era mais rápida, mais eficiente e menos sujeita a recursos. É que
para a deportação o governo não necessitava de provas – vagas acusações
eram suficientes.

 Sob a lei de 1907, que permaneceu em vigor com pequenas
modificações até 1921, o processo de deportação era um modelo de
simplicidade. Os governos estaduais remetiam seus pedidos às autoridades
federais acompanhados de um relatório policial. Caso deferidos pelo governo
federal, o que acontecia com freqüência, a expulsão era executada. (MARAM,
1979, p. 39)

Não restam dúvidas após o exame do extenso material de registro das atividades

legislativas que a ação anarquista nos sindicatos, se não foi suficientemente forte e organizada

para alcançar o estágio pré-revolucionário que imaginavam ser possível, foi o bastante para

viabilizar a reação por parte da elite conservadora brasileira.

Se nos Poderes Executivo e Judiciário tal reação pôde ser empreendida sem maiores

percalços, a própria conformação do Legislativo52 e o profundo espírito democrático de

alguns dos seus representantes, alguns, registre-se, representantes dessa própria elite, foram o

bastião de resistência à utilização plena do aparato estatal de repressão de uma classe em

favor de outra.

Por final, é necessário o registro que este trabalho é apenas um dos muitos passos que,

entendemos, devem ser dados com a finalidade de não apenas resgatar a importância histórica

do anarquismo na formação do Estado brasileiro, mas também, e principalmente, o papel do

Poder Legislativo como o mais eficaz instrumento do fazer democrático.

                                                                                                                                                     
representação e sua atuação.

52 Se não é possível, como dito anteriormente, afirmar-se ter sido a utilização das expulsões uma política
deliberada de Estado, também não podemos incorrer no erro de reduzir a análise quanto a uma ação de Estado
sem considerar características típicas da formação desse Estado, ou, como afirma Bordieu (1998) “subestimar a
autonomia e a eficácia específica de tudo o que acontece no campo político e reduzir a história propriamente
política a uma espécie de manifestação epifenoménica das forças econômicas e sociais, de que os actores
políticos seriam, de certo modo, os títeres.”, e, como afirma ainda Bordieu, “ignorar a eficácia propriamente
simbólica da representação e da crença mobilizadora que ela suscita pela força da objetivação, equivaleria ainda
a esquecer o papel propriamente político de governo que, por muito dependente que seja das forças econômicas e
sociais, pode garantir eficácia real sobre essas forças por meio da ação sobre os instrumentos de administração
das coisas e das pessoas.” (BORDIEU, 1998, p. 175)
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