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RESULTADOS: 

 

O Projeto objetivou viabilizar cooperação técnica entre o ARQUIVO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO e a UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, a 

fim de promoverem diálogos entre pesquisa acadêmica e sociedade.  

Foram evidentes os benefícios resultantes da implementação da parceria: o Arquivo 

Público do Estado recebeu grupos de docentes e discentes pesquisadores interessados em 

organizar bancos de dados da instituição e aproveitar de seu importante acervo para suas 

pesquisas. O PROMACK pretende promoveu um conjunto de atividades acadêmicas 

relevantes para ambos os parceiros: oficinas de trabalho, publicações de resultados, 

exposições e simpósios, além de participações em congressos locais, nacionais, 

internacionais com especialistas nas diversas áreas abarcadas pelo projeto. 
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Abriu oportunidade ímpar para pesquisar/organizar a importante documentação cuja 

possibilidade de manuseio passou por diversas vicissitudes até que sua guarda foi delegada 

ao Arquivo Público do Estado de São Paulo. No Arquivo se encontra a documentação do ex 

- Departamento de Ordem Política e Social – DEOPS - e em suas dependências 

transcorreram as ações de pesquisa que o Centro de Comunicação e Letras da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie- CCL propôs realizar.. 

O projeto teve por objetivo imediato gerar “situações de pesquisa” integradas ao 

conteúdo curricular da graduação. Essas “situações de pesquisa” foram programadas 

semestralmente pela coordenação do projeto, envolvendo alunos e coordenadores docentes. 

Também se promoveu a integração do CCL - que abriga cursos de graduação e pós 

graduação nas áreas de jornalismo, publicidade e propaganda e letras - com outras unidades 

universitárias da Universidade Presbiteriana Mackenzie de maneira a configurar uma 

situação de multidisciplinaridade que trouxe benefícios para os resultados da pesquisa. 

Numa situação específica, entre as muitas que se desenvolveram, foram 

implementados estudos sobre a história da imprensa alternativa, biografias de jornalistas, 

identificação de gráficas clandestinas, análise das diferentes formas de expressão literária 

encontradas na documentação policial, assim como literatura sediciosa e de resistência ao 

autoritarismo. Os documentos trabalhados contaram com a participação de professores 

especialistas nestas áreas, contribuindo assim para a recuperação de significativos 

fragmentos da história brasileira. 

Foi pretensão também elaborar um sistemático e informatizado Banco de Imagens 

referente aos temas trabalhados, e ao mesmo tempo colaborar para a formação de um grupo 

discente de pesquisadores. No seu conjunto, os resultados dessas pesquisas se encaminham 

para alimentar, um Banco de Imagens e outro de Dados (fontes escritas, iconográficas e 

orais) que – tão logo estejam em condições - serão colocados à disposição do Arquivo 

Público de São Paulo, como parte de seu acervo para oferecer subsídios para outras 

pesquisas acadêmicas em nível de pós-graduação. 

 

OBJETIVOS ALCANÇADOS: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

Este projeto atendeu tanto às necessidades iminentes do Arquivo do Estado - de ter a 

totalidade de sua documentação sistematizada e colocada à disposição do público - quanto 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie- Centro de Comunicação e Letras que, mediante 

as atividades programadas, possibilitou verdadeiro laboratório, adequado à formação de 

pesquisadores das mais diversificadas áreas do conhecimento (história, artes, letras, 

comunicação, sociologia, ciência política, direito, jornalismo, etc.).  

O acervo DEOPS é constituído por séries documentais, cada uma das quais com 

suas especificidades e cujo conteúdo não é completamente conhecido, visto que as fichas de 

identificação contêm o mínimo de informação necessária (nome, data de abertura do 

prontuário, naturalidade, endereço e, às vezes, o tipo de delito cometido). 

O PROMACK realizou mapeamento sistemático por meio da consulta de registros 

de séries de prontuários, procurando especificar em ficha apropriada o conteúdo dos 

documentos estudados (ofícios internos, relatórios anuais, relatórios diários de investigação, 

termos de declarações, etc). A documentação cadastrada forneceu uma verdadeira 

radiografia tanto do funcionamento interno/externo do órgão, quanto de aspectos mais 

amplos do cotidiano da sociedade brasileira entre 1924-1945. 

Do ponto de vista de sua especificidade - como documentos produzidos pela polícia 

de São Paulo - esse cadastramento possibilitou, aos estudiosos, traçar um perfil dos vários 

segmentos sociais perseguidos pelo regime republicano marcado por períodos interruptos de 

ditadura. E, considerando-se a riqueza do acervo iconográfico contido nos prontuários 

(desenhos, fotografias e gravuras impressas em folhetos) houve possibilidade não só de dar 

um “rosto” aos indiciados como de se explorar as relações simbólicas entre fotografia e 

crime político. 

Cabe ressaltar que com base nos resultados obtidos, por outras pesquisas já 

divulgadas, tornou-se possível obter não apenas a versão oficial dos fatos registrados por 

este órgão policial como, também, identificar múltiplos testemunhos que colaboraram para 

a recuperação de pormenores específicos tanto da vida privada (cadernetas de anotações, 

agendas, álbuns fotográficos, livros e cartas pessoais) quanto da história dos partidos 

políticos, das instituições públicas e comunitárias (posteres, cartazes, livros de atas, 
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panfletos, jornais, etc.).  Desenvolveu-se entre discentes e docentes olhares atentos sobre 

história e sensibilidades, subjacente à aparente frieza da documentação policial.  

Uma das atividades mais importantes do PROMACK refere-se aos estudos 

acadêmicos, ou seja, com base nos temas identificados pelo projeto tivemos condição de 

propor estudos destinados à elaboração de pesquisas de Iniciação Científica e TCCs.  

Alguns dos temas pesquisados: vida privada - mundo da política, fascismo no 

Brasil, comunismo, anarquismo, iconografia policial e jornalística, imprensa alternativa, 

intelectuais, censura, violência, historia das mulheres na repressão do Estado Novo, 

imigração, identidade nacional, direitos humanos e de cidadania.  

O trabalho na “oficina de história” que o PROMACK propôs colocou o aluno em 

contato direto com os prontuários policiais, oferecendo-lhes subsídios para a formulação de 

outros projetos de pesquisa. Os alunos colaboraram com o cadastramento dos prontuários 

segundo tipologia das fontes para o Arquivo do Estado de São Paulo – saindo dos muros da 

universidade para contribuir para a sociedade. As fichas foram preenchidas sob orientação 

da coordenação e supervisionadas pelos docentes do projeto, formando um instrumento de 

pesquisa que possibilitou ao Arquivo Público do Estado aprofundar o conhecimento sobre 

seu acervo. 

O conjunto da documentação será colocado à disposição deste projeto, constituído 

por séries documentais, cada qual com suas especificidades. De acordo com levantamentos 

elaborados pelo próprio Arquivo Público do Estado, os documentos podem ser identificados 

como: 

 Prontuários: 150.000 pastas e 170.000 fichas remissivas; 

 Dossiês: 6.000 pastas; 

 Ordem Social: cerca de 2.500 pastas e 114.000 fichas cada série; 

 Ordem Política: cerca de 2.500 pastas e 114.000 fichas cada série; 

Esse rico manancial  foi parcialmente trabalhado pelos envolvidos no projeto. 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA: 

 

Técnica de pesquisa 
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O Banco de Dados contemplou eixos temáticos específicos definidos pelo 

PROMACK abrangendo campos da área de conhecimento da história do Brasil 

contemporâneo, da história das idéias políticas, introdução à pesquisa histórica e 

comunicação: 

 cadastramento de jornais, boletins e panfletos: tendo em vista a recuperação 

da propaganda política, estratégias de divulgação, comunidade de leitores e 

apreensão do material pela Polícia Política; 

 cadastramento de fontes fotográficas e pictóricas: espécie de imagem 

[negativo, positivo, reprodução, estado de conservação (bom, regular, ruim e 

péssimo), cromia (preto e branco, colorido, sépia, amarronzada), dimensão 

(altura x largura, em cm), espaço (localidade onde a imagem foi produzida, 

seja endereço, cidade, região, país, etc.), data de produção da imagem, autor 

(identificação do autor --fotógrafo/desenhista ou caricaturista, etc); 

 o perfil do indivíduo fichado: nome, filiação, idade, nacionalidade, 

naturalidade, profissões, residência, cognomes, síntese do conteúdo; 

 a unidade documental: uma relação de cada um dos documentos contidos no 

prontuário, segundo tipologia das fontes; 

 a descrição física do prontuário: número de páginas e espécies documentais; 

 período de incidência: datas balizas (ano do documento mais antigo e do 

mais recente), datas de incidência (ano inicial e final do período de maior 

incidência da documentação); 

 indicação remissiva: indicação do conjunto documental, pasta ou documento 

onde o prontuário esteja citado, além do seu próprio. 

 

O contato com o núcleo documental produzido pelo DEOPS suscitou reflexões 

teóricas para elaborar o mapeamento proposto à equipe de alunos-monitores. Estas questões 

fizeram parte de uma série de atividades programadas para o grupo durante as quais foram 

discutidos assuntos referentes à metodologia da pesquisa em comunicação e histórica e a 

dinâmica do DEOPS, enquanto instituição policial responsável pelo controle e vigilância da 
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sociedade. Estes encontros/atividades tiveram como objetivo proporcionar à equipe um 

treinamento específico objetivando a elaboração de futuros projetos de pesquisa nos níveis 

de especialização e mestrado, assim como a produção de catálogos e manuais sobre o 

acervo. 

Para esses encontros foram realizadas leituras específicas com o objetivo de 

formular questões inerentes ao órgão e aos distintos tempos históricos a que a 

documentação se refere. Basicamente, procuou-se traçar a trajetória do DEOPS enquanto 

“aparato do Estado”, recompondo sua própria dinâmica à partir da documentação analisada. 

Em se tratando de um órgão de controle social levamos em conta os mecanismos de 

repressão acionados pelo Estado, com o objetivo de manter a ordem estabelecida. A prática 

sistemática da violência psicológica e física por parte da polícia permitiu-nos analisar os 

diferentes estigmas acionados com o objetivo de levantar suspeita, comprovar a culpa e 

sustentar uma incriminação permanente contra os que foram eleitos como “inimigo do 

regime” durante o denominado Estado Novo. 

O conteúdo da documentação produzida pelo DEOPS é suficientemente rico
1
 para 

nos permitir conceituar o sujeito político a partir do estudo da lógica da desconfiança que, 

por sua vez, nos remeteu ao cotidiano da polícia, enquanto aparelho repressor do Estado 

naqueles tempos. Através das ordens de prisão, da convocação para depor, da invasão das 

residências, do isolamento imposto ao suspeito, do medo à tortura - apenas para citar alguns 

dos artifícios empregados - a polícia colaborou, em diferentes momentos, para o 

ordenamento e disciplina da sociedade nos moldes dos regimes autoritários
2
. 

As regras instituídas pelo poder policial são reveladoras não apenas do aparato 

utilizado pelo Estado, como também expressivas dos símbolos acionados com o objetivo de 

legitimar, ao nível do imaginário coletivo, a idéia de “grupos perigosos” ou de “inimigo 

                                                           
1
 Entre outros projetos de pesquisa anteriormente desenvolvidos junto à documentação do DEOPS, e dos quais 

colhemos informações para este PROMACK, cumpre citar o trabalho desenvolvido pelo PROIN – Projeto 

Integrado Arquivo do Estado / USP, Depto de História. A importância e a experiência daquele Proin tem 

servido de base para a montagem do presente projeto. 
2
 Sobre a questão, ver Paulo Sérgio Pinheiro,  A estratégia da ilusão (a revolução mundial e o Brasil - 1922-

1935), São Paulo, Companhia das Letras, 1991; Michael Foucault, Vigiar e Punir, Rio de Janeiro, Vozes, 

1988; Erving Goffman,  Manicômios, prisões e conventos,  São Paulo: Perspectiva, 1990.: Hannah Arendt,  

“Da violência” IN: Crises da República. São Paulo, Perspectiva,1973. 
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objetivo”. Emprega-se aqui o conceito ditado por Hannah Arendt em seus estudos sobre 

regimes totalitários
3
. 

A longa trajetória do DEOPS, documentada sob a forma de prontuários, dossiês, 

fichas remissivas, etc., possibilitou-nos repensar uma série de outras questões que, por sua 

vez, colocaram em cheque o ideal e a práxis do regime republicano, os direitos humanos, o 

conceito de cidadania, de crime comum e crime político, como parte de uma política que 

nos permite analisar os diferentes estigmas acionados com o objetivo de levantar suspeita, 

comprovar a culpa e sustentar uma incriminação permanente contra os que foram eleitos 

como “inimigos do regime”
4
. 

Particularizando o conceito de prontuário tivemos condições de, a partir de situações 

específicas, recuperar as tramas, os medos, as mentiras, os recuos do indivíduo enquanto 

cidadão transformado em “suspeito” e, posteriormente, criminoso. Assim, através da 

retórica acionada pelo poder policial tivemos possibilidade de reconstruir, de um lado, o 

universo da polícia e, de outro, fragmentos do universo dos excluídos: imigrantes, homens e 

mulheres, fascistas, comunistas, etc.. Entretanto, somente através da analise sistematizada 

das fontes é que teremos condições de contrapor estes dois universos identificando os 

estigmas e recompondo as tensões sociais características de cada momento histórico. Para 

chegarmos a este ponto, entretanto, este projeto terá continuidade no ano de 2015. 

As informações iconográficas da documentação suscitaram observações 

metodológicas. Ao consultarmos as séries prontuários e dossiês, nos deparamos, 

basicamente, com documentos de duas naturezas: documentos escritos (manuscritos, 

mimeografados e impressos) e iconográficos. 

A equipe de pesquisadores organizada sob os auspícios deste projeto, atuou na 

implementação das seguintes tarefas: 

 elaboração de fichas - remissivas, cadastrais, de iconografia, de 

jornais e de panfletos - específicas, segundo as temáticas indicadas 

pela coordenação do PROMACK; 

                                                           
3
 Hannah Aredt,  Origens do Totalitarismo. São Paulo, Companhia das Letras, 1991 

4
 Marilena Chaui, op. cit. 
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 organização de Banco de Dados/Imagens seguindo a orientação da 

Sessão de Informática do Arquivo do Estado e de acordo com as 

temáticas indicadas; 

 escaneamento das imagens selecionadas conforme o critério anterior e 

preenchimento das fichas iconográficas; 

 elaboração de tabelas, índices, perfis dos cidadãos e instituições 

prontuariadas com base nas fichas preexistentes;  

 organização de um banco de dados bibliográficos. 

 

Produtos decorrentes: 

 

A partir do desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa e cadastramento da 

documentação, o PROMACK, sempre de comum acordo com a direção do Arquivo, e com 

a publicação de sua chancela, realizará no termino dos trabalhos do PROMACK em 2015: 

 

 elaboração de banco informatizado de dados e de imagens; 

 publicação de uma coleção de livros contendo trabalhos 

agrupados por séries temáticas e cronológicas, de autoria dos 

docentes e alunos envolvidos no presente projeto; 

 publicação de monografias, TCCs decorrentes das pesquisas em 

nível de graduação; 

 publicação de coleções de documentos comentados; 

 exposições iconográficas e textuais a partir do material 

selecionado pelos pesquisadores do Promack; 

 organização de Simpósios (tanto nas dependências do Arquivo 

como do Mackenzie) para divulgação dos resultados e 

estabelecimento de diálogo com outros pesquisadores de 

temáticas análogas; 
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Coordenação das atividades 

 

A fim de cuidar do desenvolvimento do plano de trabalho, foi estabelecida uma 

coordenadoria no Arquivo do Estado de São Paulo, constituída pelo Sr. Diretor do Arquivo 

e pelos representantes do CCL-Mackenzie, Prof. Dr. Alexandre Hecker e Profa. Dra. 

Rosana Schwartz. Os demais integrantes da equipe docente atuaram sistematicamente 

acompanhando os discentes em seus trabalhos de pesquisa, orientado-os e construindo em 

conjunto saberes e conhecimentos. 

 

ARTIGOS:  

 

 

POR DETRÁS DOS PANOS: 

O cotidiano das costureiras nos espaços doméstico e fabril   

 

Profª Drª Mirtes de Moraes
5
 

 

Resumo: 

Com ênfase no objetivo do projeto: Promack: história da imigração italiana para São 

Paulo por meio de documentos brasileiros e italianos II,- esse artigo buscou, através 

de Ernestina Lesina, uma imigrante italiana e socialista, repensar a condição da mulher 

operária da industria têxtil no começo do século XX.  Sua defesa se insere num 

momento de questionamentos às práticas vigentes de exploração das operárias nas 

indústrias têxteis de São Paulo. A pesquisa buscou através de seus escritos dar 

visibilidade ao engajamento socialista através de uma pedagogia em que procurava 

repensar o papel social da mulher construído e reforçado por diversos discursos. Sendo 

assim, seus discursos proclamados nos jornais operários vão à contramão da forma 

como foi esquadrinhado um tipo de comportamento feminino considerado adequado e 

                                                           
5
   Doutora em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Professora 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)  Curso de Graduação do Curso de Jornalismo e do 

curso de Publicidade ministrando disciplinas: História da Arte e da Cultura, Sociologia e Antropologia. 

mirtes@mackenzie.br 
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que se entrelaça à pedagogia tradicional, em que ressalta o cotidiano do trabalho 

doméstico de linha e agulha como espaço ocupado por mulheres donas de casa.  

Assim, o tema abordado tece questões sobre temas que circunscrevem a categoria 

gênero de análise, a história da industrialização têxtil  na cidade de São Paulo, a 

imprensa operária, e o cotidiano das mulheres no exercício da costura que, desde cedo 

foram ensinadas a esse tipo de trabalho, constituindo deste modo parte da construção 

de um repertório cultural do feminino. 

 

Palavras Chave: Costura, Indústria têxtil; Gênero, Pedagogia, Ernestina Lesina 

L’Organizzazione della Donna operaia 

Ogni creature che lavora, che produce per la collettivitá  

umana che  collabora e che concorre colla propria 

energiadi braccioo di pensiero al benessere sociale, há 

diritto as uma vita tranquilla o almeno non tormentara 

della triste incertezza econômica del domani. Invece noi 

constatiamo, e ti fatti concorrono a darci ragione, Che 

cosi non avviene . Il lavoro colletivo che le masse 

producono tutto a vantaggio del capitale, é sempre 

moralmente poço considerato, materialemente sempre 

male retribuito, Ed in ispecial modo il lavoro femminile. 

Perché questo avviene, e di chi La colpa? –Di chi fa 

lavorare e sfrutta – mile voci sono pronte a rispoadere e 

non avrebbero tutti i torti, ma se al di sopra Del giusto 

risentimento che proviamo, constatando la innegabile 

ingodigia capitalística vogliamo porre la regione fredda 

Serena, noi dobbiamo allora confessare che um gran torto 

I‟ abbiano tutti ché in línea generale abbiamo sempre 

dato poça importanza al lavoro della donna e non ci 

siamo mai soffermati a guardare il maraviglioso concorso 

che il lavoro femminile há sempre portato nell‟enorme 

campo della producione.
6
 

                                                           
6
 LESINA, Ernestina. “L‟Organizzazione della Donna operaia”. In: O Chapeleiro. São Paulo, 1º de 

maio de 1904. (Apud GONÇALVES, 2013 p. 143) Livre tradução: “Qualquer criatura que trabalha, que 

produz para a coletividade humana que colabora e concorre com a energia dos próprios braços e 

pensamento ao bem estar social tem direito a uma vida tranquila, no mínimo, sem os tormentos da triste 

incerteza econômica do amanhã. Em lugar disso, o que constatamos – e os fatos vêm nos dar razão – é 

que as coisas não se passam assim. O trabalho coletivo das massas que  tudo produzem em benefício do 

capital, é pouco considerado moralmente e mal retribuído materialmente, de modo especial o trabalho 

feminino . Por que isso acontece e a quem culpar? Cabe culpar a quem explora – mil vozes se erguerão 

prontas a responder, e não estão de todo errada. Mas, se acima do justificado ressentimento que nós 

toma conta ao constatar a inegável cobiça capitalista pusermos o raciocínio frio e severo, cumpre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

12 

 

Em primeiro de maio de 1904, Ernestina Lesina, imigrante italiana socialista, 

escreve um discurso no periódico O chapeleiro voltado para classe operária,  por meio 

do seu escrito, a autora pretende repensar o sistema capitalista colocando-o como 

forma desigual, tanto no que se refere a distribuição material entre trabalhadores e 

patrões, como também centra uma discussão nas questões femininas, relacionando-as 

dentro de universo de trabalho que geralmente eram excluídas socialmente, mas, que  

deveriam ser pensadas como fundamentais quanto força e manutenção do sistema de 

produção.  

Se a atuação dessas mulheres nos surpreende diante da invisibilidade que essas 

questões ganharam na história, talvez seja interessante repensar o universo documental 

que possibilitou revelar essas „outras mulheres‟, para tanto, esse artigo se apoiou nesse 

momento, na imprensa operária possibilitando apresentar um novo olhar sobre a 

questão de gênero. 

Assim, no ano de 1907, o jornal A Platéia publicou um artigo sobre a greve das 

costureiras:  

O centro da cidade despertou ontem com a matinada das costureiras. Nas 

proximidades das casas de costuras e fábricas formaram elas gárrulos grupos, 

assumindo algumas a empertigada atitude de oradoras, concitando as suas 

colegas à greve...diversos bandos de costureiras perspicazes, percorreram as 

ruas centrais, seguidas de curiosos e admiradores que faziam comentários 

grotescos sobre a atitude hostil das mesmas contra a linha e a agulha
7
.  

O fragmento acima destaca um cenário multifacetado em torno das costureiras: 

se de um lado, percebe-se vozes femininas liderando a manifestação, concitando as 

colegas à greve, por outro lado, pode-se acompanhar o olhar de curiosos sobre o 

acontecimento  que se dividem entre admiradores e antipatizantes ao movimento.  

Percebe-se dessa forma que essa cena que se rompe numa estrutura do 

cotidiano é uma cena móvel, dinâmica e composta por diversos sujeitos sociais que, 

por sua vez, interpretam do modo diferenciado o acontecimento.  

Interessa-nos ouvir essas vozes que conclamam à adesão ao movimento 

grevista, vozes femininas, como observa o fragmento, e por meio delas,  enveredar nos 

                                                                                                                                                                        

confessar que todos erramos, em linhas gerais, sempre demos pouca importância ao trabalho da mulher e 

jamais paramos para observar a grande contribuição que o trabalho feminino de no campo da produção”. 
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seus  clamores.  Observa-se através dos dados estatísticos do final do século XIX que 

os trabalhadores das indústrias de fiação e tecelagem de São Paulo eram compostos por 

49,95% de mulheres e 22,79% de crianças. Ou seja, quase a metade dos operários da 

industria têxtil são composta por mulheres.  

Segundo Maria Alice Rosa Ribeiro, no estudo que realiza sobre as condições de 

trabalho na indústria têxtil paulista no começo do século XX, é possível perceber que 

esse grande número de mulheres nas fábricas se deve aos baixos salários que recebiam, 

e os mesmos era justificado na visão do patronato pelas tarefas que desempenhavam 

sem especialização técnica e pela falta de esforço muscular. Mas vale destacar que 

diante da precária situação econômica existente se fazia necessário que essas mulheres  

fossem obrigadas a se submeterem aos baixos salários.  (RIBEIRO, 1988) 

 Quatro meses depois da notícia extraída em  A Platéia,  é possível acompanhar 

o movimento grevista das costureiras pelo A Terra Livre
8
,  

Greve das Costureiras Uma das classes mais ignominiosamente exploradas, a classe 

das costureiras de carregação, na sua quase totalidade de mulheres, agita-se atualmente 

em São Paulo, para arrancar um aumento de salário aos seus patrões. Estes, quase 

todos de nacionalidade estrangeira, sórdidos e exploradores em máximo grau, 

negaram-se a satisfazer o pedido das operárias. Estas declararam-se em greve 

imediatamente
9
.  

 

O protesto acima destacado tece relações com a exploração da classe das 

costureiras e essa forma de opressão pode ser acompanhada pela descrição realizada 

pela historiadora Margareth Rago em que expõe a rotina do trabalho nas fábricas: no 

que se refere a carga horária, comenta que elas trabalhavam de 10 a 14 horas diárias, 

nesse período sofriam pressão controlada pela supervisão dos patrões e contramestres. 

Além desse controle abusivo, muitas mulheres sofriam assédio sexual dos 

supervisores. (RAGO, 2001). 

Ainda se referindo ao jornal A Terra Livre, pode-se ler um manifesto escrito 

por três libertárias: Teresa Carl, Tecla Fabbri e Maria Lopes que propunham criar uma 

organização do sindicato das costureiras:   

                                                                                                                                                                        
7
  A Platéia, 25/5/1907.(Apud, MATOS, 2000.p.276) 

8
 O Jornal Terra Livre lançou seu primeiro número em 1905, suas páginas trazem registros de 

exploração e desigualdade de classes.   
9
  A Terra Livre, 26/11/1907 (Apud, MATOS, 2000.p.276) 
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Vê-de como elles aumentaram os seus estabelecimentos na 

cidade e como progridem rapidamente, dia a dia! E nós 

companheiras? Que melhoramento temos enquanto trabalhemos 

nas suas oficinas? Que melhoramento pecuniário? Que progresso 

moral? Nenhum! Sempre as mesmas escravas, sempre as 

mesmas exploradas, perdendo gradualmente a saúde nesses 

ergástulos!
10

 

Desta forma, antes mesmo da solidificação da greve das costureiras em 1907 é 

possível observar vários acontecimentos sociais chamando a atenção para forma 

degradante de trabalho através da qual as costureiras eram submetidas
11

. 

Destaca-se ainda dentro desse leque de problemas apontados no interior das 

fabricas, a falta de higiene, o barulho ensurdecedor das batidas compassadas dos teares, 

o ar confinado, a poeira constante, deixando assim, o corpo muito vulnerável às 

doenças infecciosas e irritações cutâneas. Um das doenças que apresentou um grande 

quadro alarmante e que foi evidenciada nesse cenário foi a tuberculose.
 
 

(MORAES,2000) 

Costureirinha meiga e mansa tu, que tens de ouro o coração Trabalhadora e 

frágil criança, vida sem luz, boca sem pão. Costureirinha, a dor suprema de 

teu viver ando a escutar,  

por teu futuro ainda há quem tema;  

Tuberculose ou Lumpanar...  

 

Vives em minha vizinhança  

Vejo que a tua mão se cansa e é tão franzina a tua mão!  

Sonha a vida sem algemas, Sem o exaustivo labutar, Sem as angústias do 

problema; Tuberculose ou Lumpanar...  

 

E ainda tens, anjo, esperança! Bendito ideal, doce ilusão que no teu lábio 

triste dança e vai florir numa canção! Sagrada infância! E ainda há quem tema 

a aurora, a luz que te arranca a ameaça vil, a infância extrema; Tuberculose ou 

Lumpanar...   

Será de dores teu estigma e o teu destino há de oscilar  

Nas duas pontas do dilema: Tuberculose ou Lumpanar... 
12

 

 

                                                           
10

 A Terra Livre. São Paulo. Ano I, nº14 de agosto de 1906 . (Apud, GONÇALVES, 2013. p.92) 
11

 Vale ressaltar que em  dezembro de 1907 a greve foi suspensa ,  e jornal La Battaglia teceu suas 

considerações sobre  o desfecho da mesma:  “Não obtiveram as costureiras, depois de longas 

negociações, uma tarifa estabelecida em acordo com os patrões e que foi por estes repudiada 

infamemente um dia depois? Mas, contra elas toda a infâmia é permitida, e se o proletariado inteiro não 

fizer justiça, é vão esperar que com uma greve pacífica os patrões renunciem ao privilégio de esfaimados 

e opressores, mesmo que se trate de mulheres indefesas  “La Bataglia, 15/12/1907 Apud, MATOS, 

2000.p.277) 
12

 “A Costureirinha" Voz do Povo, RJ, 1920, (Apud, MATOS, 2000.p.269) 
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Assim, diante das péssimas condições de trabalho vividas pelas mulheres 

operárias, fazia-se necessário criar formas de organização, uma dessas formas foi 

encabeçada por Ernestina Lesina, fundando em 1906,  a Associação das Costureiras, 

que propunha entre outras questões ligadas à classe,  uma convocação às 

companheiras, visando à luta pelo aumento do preço pago pela costura, à organização 

de um sindicato de classe e à redução da carga horária das que trabalhavam em 

oficinas. Cabe salientar que suas reivindicações são anteriores a eclosão da mencionada 

greve das costureiras, mas cabe destacar que já haviam sido deflagradas outras greves 

femininas nas fábricas têxteis em São Paulo
13

.  

Ernestina Lesina dirige e escreve o periódico semanal “Anima e Vita” que 

circulou na cidade de São Paulo entre 01/01/1905 a 30/07/1905.  

Na primeira página da primeira edição se depara com o desenho de uma mãe 

segurando uma criança no colo e essa está  colhendo um fruta num ramo de uma 

árvore.  A pergunta que pode ser realizada diante da imagem colocada é:  que tipo de 

fruta pretende-se colher? Essa pergunta se faz jus a um tipo de discurso pedagógico 

que estava atrelado ao discurso de Ernestina Lesina, ou seja, pautava entre seus escritos 

uma forma de educar a mulher, diferente do que se encontrava em vigor, pretendia se 

difundir o caráter político da educação querendo colocar não mais a mulher como 

agente passivo da ordem social, mas sim como agente ativo, denunciando injustiças, 

desmascarando os sistemas de dominação, enfim, despertando a consciência das 

mulheres.  

                                                           
13

  Assim como nos demonstra Margareth Rago (1997) em que as atuações das libertárias nas greves, nas 

agitações públicas e sua organização foram inúmeras durante o período estudado, como fica claro nos 

jornais operários da época e nos exemplos a seguir. Em 1901, explode uma greve na fábrica de tecidos 

Sant‟Anna, situada no Brás, em que as operárias reclamam contra a introdução de uma nova tabela de 

remuneração por tarefa, que rebaixaria seu salário real e incitaria os operários a aumentarem a produção. 

Em outubro de 1902, as operárias da fábrica de tecidos Anhaia, no Bom Retiro, iniciam um movimento 

grevista contra os maus-tratos do mestre de teares. Logo em dezembro de 1902, as operárias da fábrica 

de tecidos Sant‟Anna voltam a protestar e desta vez contra a multa imposta pela gerência à falta num dia 

determinado, que os operários consideravam santo, porém uma semana depois, um grupo de operárias da 

mesma fábrica exige a demissão de dois superiores hierárquicos, seguindo a greve até janeiro de 1903. 

Em 1908, as mulheres e crianças que trabalhavam na fábrica de tecidos Matarazzo também entram em 

greve devido ao rebaixamento das suas tarifas de fome; já que o ano anterior (1907) foi marcado pela 

greve das costureiras de carregação no estado de São Paulo, reivindicando aumento de salários aos seus 

patrões. 
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Ernestina destacava no seu método educacional uma educação pautada na 

liberdade, na igualdade dos sexos, buscava formar pessoas críticas independente do 

sexo, livres para poder desenvolver seus pensamentos, deste modo, a educação deveria 

respeitar a personalidade da criança e não reprimi-la através da educação autoritária. 

Se por um lado, observa-se através de um rasgo no tecido social o discurso 

político de Ernestina Lesina, denunciado e defendendo mulheres operárias do começo 

do século, por outro lado, esse rasgo pode ser lido aqui como se fosse atrás dos panos, 

atrás de uma produção historiográfica que centrou o papel da mulher em construções 

simbólicas associadas ao espaço doméstico e as relações que estiveram circunscritas a 

ele. 

Confeccionando mulheres 

O início do século XX foi demarcado por construções simbólicas, sendo 

esquadrinhados como deveria ser um homem e uma mulher e a ocupação dos seus  

lugares na sociedade. Eram os homens que trabalhavam, que construíam as leis, que 

escreviam na imprensa, que falavam em tom de oratória, e como forma relacional, as 

mulheres geralmente não deviam trabalhar fora para ficar em casa cuidando dos filhos 

e marido, deviam apenas obedecer já que sua natureza feminina se formava a partir da 

abnegação e aceitação, deveriam ler romances,  conversar com amigas na trocar 

receitas culinárias e de costura. Assim enquanto o homem foi sendo delineando para 

funções do mundo público, a mulher, em contrapartida foi sendo desenhada para o 

mundo privado.   

Ao longo do século XIX a educação da mulher começa a ganhar a atenção de 

diversos setores sociais enfatizando o papel de prepará-la para ocupar dignamente sua 

nobre missão. 

Deste modo, a educação pode ser vista como uma das formas a contribuir de 

modo significativo para a formação da mulher visando prepará-la para o desempenho 

das funções a que estava destinada na sociedade, ou seja, fazer de cada aluna uma 

verdadeira dona de casa. A disciplina economia doméstica está presente no currículo 

da Escola de Primeiras Letras desde a implantação da primeira lei para a Instrução 

Pública Nacional, de 15 de outubro de 1827, compreendendo conhecimentos 
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elementares de trabalhos de agulha - bordado e costura, e música. Posteriormente, 

ampliam-se os conhecimentos da disciplina, passa a envolver, também, outra gama de 

assuntos como cozinha, manutenção da roupa, cuidados com a limpeza da casa e do 

jardim, higiene. (HAIDAR, 1972) 

 O aprendizado em casa e nos colégios femininos reforçava a ideia de 

naturalização da costura na vida da mulher oitocentista, quase como algo atávico ao 

feminino. Toda jovenzinha recebia seu pedaço de pano onde aprendia seus primeiros 

pontos, com a mãe ou com uma instrutora, e armazenava os motivos preferidos em 

uma espécie de mostruário e prova de percurso. Destaca-se ainda que até o século XIX, 

no dote das noivas se incluía o enxoval, e nele observa-se uma grande  presença dos 

têxteis de cama, mesa e banho.  Mesmo depois que a questão do dote já não existia 

como grande força social ainda permanecia os enxovais preparados pelas mulheres 

que, desde a puberdade, bordavam a inicial de seu nome, reservando espaço para a 

letra do futuro marido. A cada linha costurada no tecido, a jovem mulher ia 

dimensionando a textura de seus sonhos e materializando as expectativas do seu futuro 

social. (MALTA, 2015) 

Machado de Assis, em Memorial de Aires, menciona observando o interior de 

casa de Dona Carmo:   

Sabia conservar o bastante e o simples; mas tão ordenadas as coisas, tão 

completadas pelo trabalho das mãos da dona que captavam os olhos ao 

marido e às visitas. Todas elas traziam uma alma, e esta era nada menos que a 

mesma, repartida sem quebra e com alinho raro, unindo o gracioso ao 

preciso. Tapetes de mesa e de pés, cortinas de janelas e outros mais trabalhos 

que vieram com os anos, tudo trazia a marca da sua fábrica, a nota íntima da 

sua pessoa.
14

   

 

 Assim é possível perceber em habitações mais antigas uma intensa cultura 

material composta por uma grande quantidade paninhos, espalhados sobre poltronas, 

mesas e mesinhas, penteadeiras e lavatórios, vitrines e oratórios, criados-mudos e 

guarda-louças, almofadas e tapetes. (MALTA, 2015) 

  Enfeitando uma superfície ou apoiando algum objeto esses paninhos podem ser 

articulados dentro de questões muito mais amplas, muitas vezes esse trabalho era um 

espaço entre as amigas que conversavam sobre a casa, o marido, receitas culinárias, 
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outras vezes era o espaço solitário do universo particular, da introspecção e outras, 

ainda é possível de se perceber como espaço de poder de criação, embora as temáticas 

estivessem circunscritas as flores e letras era possível fazer pequenas intervenções em 

cores, tecidos, pontos, rendas e fitas. Porém, havia um tom universal que era 

independente da classe social e da etnia, mulheres pobres e ricas, negras, pardas ou 

brancas aprendiam desde cedo o trabalho com agulhas.    

Arrematando: Texto no Contexto  

Até meados do século XIX a cidade de São Paulo era considerada como uma 

vila sem pouca importância econômica e política, conhecida como „burgo dos 

estudantes‟ em que jovens da corte realizavam seus estudos na Faculdade de Direito no 

Largo São Francisco. (RIBEIRO, 1993) 

Anos depois o historiador Nicolau Sevcenko aborda de forma metafórica a 

mudança fisionômica da cidade: 

[...} essa cidade que brotou de súbita e inexplicavelmente, como um 

colossal cogumelo depois da chuva, era um enigma para os seus 

próprios habitantes, perplexos, tentando entendê-la como podiam, 

enquanto lutavam para não serem devorados
15

 

Essa citação do historiador ganha maior visibilidade quando se observa  o 

número de crescimento exorbitante da população na cidade de São Paulo, sendo que 

em 1890 a cidade possuía aproximadamente  65 mil habitantes e dez anos depois, em 

1900,  a cidade „germina‟ com seus  240 mil habitantes. 

Segundo a historiografia que aborda os processos transformativos na cidade de 

São Paulo, vários fatores podem ser observados dentro de um campo de contribuição 

para essa expressiva transformação, o primeiro deles refere-se ao desenvolvimento do 

café como produto agro-exportador. Tendo como centralidade esse produto podem ser 

tecidas várias outras questões que estão atreladas a ele: pressão inglesa contra o tráfico 

negreiro, imigração como forma de substituição do trabalho escravo, contribuindo ao 

mesmo tempo para o novo ideal de branqueamento da nação.  

No final da década de noventa do século XIX, o café sofre a sua primeira 

grande crise de superprodução, fazendo com que muitos trabalhadores das fazendas 

                                                                                                                                                                        
14

 Machado de Assis - Memorial de Aires (Apud. MALTA, 2015.p.05) 
15

 SEVCENKO,1992. p.31. 
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migrassem para o centro da cidade trazendo como consequência   sua expansão 

demográfica.  

Outro fator que contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento 

urbano em São Paulo foram as estradas de ferro: São Paulo – Railway, que ligava 

Santos à Jundiaí  e a Estação do Norte localizada no bairro do Brás, lá desembarcavam 

pessoas e mercadorias que vinham do Rio de Janeiro e do Vale do Paraíba. 

O bairro do Brás se desenvolvia devido ao seu lugar estratégico pois além da 

estrada da ferro, o bairro ainda possuía a hospedaria dos imigrantes lugar de fluxo 

constante registrando um número significativo de imigrantes.  

Entre 1899 a 1919, os italianos representavam 44,7% da imigração total no 

Estado de São Paulo, seguido pelos espanhóis 19,2% e pelos portugueses 15,4% . 

Assim era possível perceber sonoridade urbana vindo da oralidade dos italianos das 

ruas em função das fortes correntes imigratórias proporcionadas pela industrialização. 

Essa sonoridade pode ser recuperada pelo escritor Antônio de Alcântara 

Machado retratando conversas centradas em acontecimentos miúdos da vida diária 

contadas no salão de barbearia de Nicolino e do Sr. Salvador – “Ao Barbeiro 

Submarino. Barba: 300 réis. Cabelo: 600 réis. Serviço Garantido: 

- Bom dia! 

Nicolino Fior d‟Amore nem deu resposta. Foi entrando, tirando o paletó, 

enfiando outro branco, se sentando no fundo à espera dos fregueses. 

Sem dar confiança. Também seu Salvador nem ligou. 

A navalha ia e vinha no couro esticado. 

- São Paulo corre hoje! É o cem contos! 

O Temístocles da Prefeitura entrou sem colarinho. 

- Vamos ver essa barba muito bem feita! Ai, ai! Calor pra burro. Você 

leu no Estado o crime de ontem, Salvador? Banditismo indecente. 

- Mas parece que o moço tinha razão de matar a moça. 

- Qual tinha razão nada, seu! Bandido! Drama de amor cousa nenhuma. 

E amanhã está solto. Privação de sentidos. Júri indecente, meu Deus do 

céu! Salvador, Salvador... – cuidado aí que tem uma espinha – este país 

está perdido! 

- Todos dizem. 

Nicolino fingia que não estava escutando. E assobiava a Scugnizza 
16
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 MACHADO, 2001. p.43 
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 A barbearia assim assumia um dos espaços de encontro de homens que 

colocavam em pauta conversas relacionadas às noticias dos jornais.  

 Observa-se que grande parte desses imigrantes italianos liam periódicos,  

muitos deles voltados para a classe operária no começo do século XX que, inspirados 

por ideias socialistas e anarquistas enfatizavam a consciência desse trabalhador 

exaltando em suas páginas críticas em relação as precárias condições de vida desse 

trabalhador. 

Esse discurso panfletário nasce no mesmo momento em que a industrialização 

na cidade de São Paulo começa a crescer de modo vertiginoso, principalmente a 

indústria têxtil.  

Dessa forma esse trabalho procurou mostrar que por meio desse contexto nasce 

um texto repleto de tensões demarcadas pela exploração da força de trabalho, pela 

opressão do trabalho das costureiras nas fábricas, pela voz de protesto e defesa de 

Ernestina Lesina e que muitas vezes não ganham visibilidade na história. 

Nesse sentido, o trabalho buscou como propõe o seu próprio título, por detrás 

dos panos. Poucas pessoas de hoje ouviram falar numa greve das costureiras, que essa 

greve aconteceu no início do século passado e que durou aproximadamente um ano. 

Desta forma, o que se propôs com esse artigo foi trazer alguns aspectos da imigração 

italiana que pudessem revelar uma outra história sobre as questões de resistência do 

trabalho de linha e agulha. Por outro lado, há  abundância de  materialidade para se 

perceber o universo do cotidiano doméstico da costura realizado por mãos femininas.   

Inserido nesse sentido híbrido, este artigo propõe rever enraizamentos para 

tanto, buscou uma documentação pautada nos relatos registrados pela imprensa 

operária e pelo estabelecimento da disciplina economia doméstica no processo 

pedagógico procurando deste modo resgatar a tensão marcada pela demarcação da 

construção de gênero dos distintos discursos e suas respectivas visibilidades. 
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Andiamo nel nuovo mondo: um olhar sensível sobre a imigração italiana no Brasil 

pelo viés das artes visuais 

 

Isabel Orestes Silveira 

 

Introdução 

A imigração italiana no Brasil foi intensa entre os anos de 1880 e 1930, mas em 

1870 afetados pelas transformações socioeconômicas (crescimento da população, 

acelerado processo de industrialização que diminuíam as oportunidades de emprego na 

Itália, dentre outros), um número significativo de Italianos migrou para a América e 

muitos deles se concentraram nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.  

Hoje, em território nacional, presenciamos grande quantidade de filhos de pais 

italianos naturalizados no país; porém para se compreender esse fenômeno que ocorreu no 

passado, seria necessário voltar para o século XIX, detalhar os aspectos que envolveram o 

fim da escravidão no Brasil e a necessidade de mão de obra livre em quantidade superior a 

existente para o trabalho nas lavouras cafeeiras. Além disso, seria necessário aprofundar 

um estudo sobre o imaginário social e político dos brasileiros do final do século XIX e 

início do século XX, que reforçava a ideia de “branqueamento” do país por meio da 
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entrada dos imigrantes europeus em território brasileiro.  Fatores como a persuasão e as 

propagandas enganosas que motivaram os italianos a virem, além da adaptação forçada e 

do desgaste desse povo na nova terra, também, mereceria grande destaque. Tais assuntos 

tão amplos demandariam intensa apuração, dados a riqueza de detalhes de grande valor 

histórico, que infelizmente nesse curto espaço não será possível investigar. Por isso, o 

recorte proposto nesse artigo busca contribuir de maneira modesta para o conhecimento da 

imigração italiana sob a ótica da imagem, ou seja, através da iconografia presente em 

pinturas e desenhos será possível perceber a força comunicativa dessa linguagem que 

revela alguns aspectos da história e da contribuição italiana que unida a tantos outros 

imigrantes, fortaleceram (a semelhança de uma amálgama) a mestiçagem da cultura 

brasileira.  

 

1. A diáspora 

Milhares de famílias italianas embarcaram nos portos de Nápoles e Gênova a caminho 

para o Brasil mesmo sem recursos para custear a própria passagem (o Governo do Estado 

de São Paulo concedia passagens gratuitas apenas às famílias que viessem de terceira 

classe)  e a rota Europa-Brasil era realizada por navios a vela que podiam levar até 60 dias 

para completar a viagem. A partir do século XIX, os navios a vapor, tornaram a travessia 

mais eficiente, passando de 13 a 30 dias. A viagem, nada fácil (superlotações, umidade 

nos porões onde ficavam os passageiros e as precárias condições sanitárias), favorecia a 

proliferações de doenças contagiosas. Neste cenário, muitos morriam e eram jogados ao 

mar e outros nasciam durante a viagem.  

O olhar sensível de Lazar Segall (1891 -1952), pintor, escultor e gravurista judeu 

brasileiro, nascido na Lituânia, soube registrar o drama político e social vivido pelos 

oprimidos que enfrentaram a sobrecarga da realidade dura da viajem ao “novo mundo”.  

As obras de Segall denunciaram a fome, a miséria e a injustiça social e no final dos 

anos 1920, conferia força plástica com resultado estético expressionista, harmonioso e 

dramático às gravuras da série “Emigrantes” e posteriormente à tela “Navio de 

Emigrantes”. Curioso perceber que o título da obra não foi “Imigrantes”, pois se referia  

não àquele que chegou (não os observava do país de chegada), mas àquele, que como ele, 

vivenciou a diáspora (dispersão, partida).  
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Interessante perceber o contraste da composição entre os desenhos dos passageiros que 

viajavam na primeira e os da terceira classe. Os primeiros dialogam em espaços arejados 

com taças nas mãos, enquanto os da terceira classe se veem abatidos; seus corpos estão 

encurvados denunciando o cansaço e a impotência diante do desconhecido Brasil, por vir 

(que iria ser tudo, exceto a terra prometida). 

  

 

Figura 1: Primeira Classe: Lazar Segall (1929)  
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Figura 2: Terceira Classe: Lazar Segall (1928) 

 

 

Figura 3: Emigrantes no tombadilho
17

 

  

Outras obras de Lazar Segall apontam a saga dos imigrantes e outros desenhos seus de 

grande valor para a arte, revelam diferentes tipos humanos sofrendo a nostalgia da viagem 

tendo a imensidão do oceano como fundo e a amargura estampada nos rostos por não 

imaginar qual seriam seus destinos.  
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 As figuras 1,2 e 3 estão disponíveis em: 

http://museusegall.org.br/mlsItem.asp?sSume=21&sItem=234. Acesso em: 08/02/2016. 

http://museusegall.org.br/mlsItem.asp?sSume=21&sItem=234
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 Figura 4: Navio de emigrantes (1939/41). Lasar Segall (1891 -1952) 

óleo com areia sobre tela - 230 x 275 cm
18

.  

Lazar Segall conhecia o que era estar a bordo de um navio como alguém na condição 

de estar sem pátria, sabia o preço do desenraizamento e da frustração do conflito 

identitário a ser pago por todo imigrante que numa relação de amor e ódio, acolhe o novo 

país para sobreviver. No quadro “Navio de emigrantes” ele mistura os grãos da areia com 

a tinta a óleo, dando a tela uma textura áspera (metáfora do que foi a longa viagem).  

Ao fazer uma releitura em homenagem a Lazar Segall, o pintor e imigrante italiano 

Antonio Berni (1905-1981) pinta no quadro o detalhe do navio que trazia os imigrantes 

amontoados e na pintura pode ser observado uma outra perspectiva.  

Em Segall, a vista aérea coloca o receptor da obra como passageiro em um convés 

superior, já em Berni é como se ele mesmo estivesse ali, presente sendo um dos que estão 

a bordo.  

Berni não massifica os personagens em uma única cromia, ao contrário ao destacar 

cada indivíduo contrastando-os em tamanho, posições, formas e cores distintas, acaba por 

personaliza-los. O olhar do espectador é sequestrado pelas cores fortes, especialmente do 

vestido vermelho da mulher grávida que ocupa o primeiro plano.  
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 A figura 4 está disponível em: http://museusegall.org.br/mlsObra.asp?sSume=21&sObra=38. Acesso 

em: 08/02/2016 

http://museusegall.org.br/mlsObra.asp?sSume=21&sObra=38
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Figura 5: Os emigrantes (1956) de Antonio Berni

19
 

 

Importante destacar que em ambas as obras, os artistas, apesar das diferenças 

expressivas da tela de cada um, o navio torna-se metáfora da condição dos que estão 

vivenciando a diáspora, tendo por testemunho do devir histórico. 

 

2 - Nuovo mondo 

Ao desembarcarem no Brasil, no porto de Santos, os imigrantes iam de trem até a 

estação da Hospedaria dos Imigrantes, na cidade de São Paulo e dali iriam para as 

fazendas de café no interior de São Paulo, outros para as indústrias e ainda, para a zona 

rural do sul do país.  
Um dia, os imigrantes aglomerados na amurada da proa chegavam à 

fedentina quente de um porto, num silencio de mato e de febre 

amarela. Santos.  – É aqui Buenos Aires é aqui! – Tinham trocado o 

rótulo das bagagens, desciam em fila. Faziam suas necessidades nos 

trens dos animais onde iam. Jogavam-nos num pavilhão comum em 

São Paulo. – Buenos Aires é aqui!  - Amontoados com trouxas, 

sanfonas e baús, num carro de bois, que pretos guiavam através do 
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 A figura 5 está disponível em: http://museusegall.org.br/pdfs/texto_gonzalo_aguilar.pdf. Acesso em; 

08/02/2016. 

http://museusegall.org.br/pdfs/texto_gonzalo_aguilar.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

29 

mato por estradas esburacadas, chegavam uma tarde nas senzalas 

donde acabava de sair o braço escravo. Formavam militarmente nas 

madrugadas do terreiro homens e mulheres, ante feitores de 

espingarda ao ombro. (ANDRADE, 1991, p.132). 

 

A descrição da narrativa de Oswald de Andrade revela que ao desembarcarem, muitos 

pensavam estar em Buenos Aires, todavia do contingente que chegava, tentando se situar, 

a sua maioria se dirigia para as colônias, enquanto outros se fixavam nos centros urbanos.  

As artes visuais podem servir de grande valor histórico e revelar-se como 

documento imagético de uma determinada época, assim na imagem do ítalo-brasileiro 

Antonio Rocco de 1910 é possível observar o desembarque das famílias italianas que 

chegaram exaustos no porto de Santos, pela dura viagem.   

 

 

Figura 6: Os imigrantes (1910). Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo/Brasil. Obra do pintor 

ítalo-brasileiro Antonio Rocco (1880-1944)
 20

.  
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 A figura 6 está disponível em: http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca-

pt/default.aspx?mn=545&c=acervo&letra=A&cd=2368. Acesso em: 07/02/2016. 

 

http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca-pt/default.aspx?mn=545&c=acervo&letra=A&cd=2368
http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca-pt/default.aspx?mn=545&c=acervo&letra=A&cd=2368
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A vida no nuovo mondo foi retratada de forma nostálgica de diferentes maneiras, 

mas no olhar sensível da pintora Bertha Worms (1868-1937), observa-se um engraxate, 

ainda garoto, debruçado sobre a caixa de madeira que usa para o trabalho. A imagem 

denuncia o desgaste da roupa, e nos tons ocres que usa na paleta tonal, expressa a 

simplicidade da cena e a saudade de Nápole.  

 

Figura 7: Saudades de Nápoles (1895)
 21

.  

 

Emprego, alimentação e melhores condições de vida, eram as aspirações de quem 

deixava a sua pátria, mas ao chegarem aqui, o trabalho infantil e a mão de obra de homens 

e mulheres, foram desenvolvidas em diferentes contextos:   

Do total de italianos que entraram no Brasil de 1882 a 1907, 90% 

eram analfabetos; em compensação, os que vieram de 1945 a 1955, 

85% deles eram alfabetizados e constituídos predominantemente por 

homens e mulheres solteiros na faixa etária entre 18 a 50 anos e 

dentro do perfil selecionado pelo governo brasileiro, naquele 

momento, interessado em mão de obra qualificada. Nessa época, 

forma poucas as famílias que aqui estabeleceram e as que o fizeram 

tinha, no máximo, quatro filhos. Eram aptos para profissões urbanas: 

engenheiros, alfaiates, motoristas, marceneiros, mecânicos, 
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 A figura 7 - Obra da pintora francesa Anna Clémence Berthe Abraham Worms (1868- 1937). Acervo 

da Pinacoteca do Estado de São Paulo/Brasil.Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bertha_Worms. Acesso em, 07/02/2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bertha_Worms
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costureiras, dentre outros, além de empresários e gerentes de 

indústria.  (NASCIMENTO, 2014, p.20) 

 

 Os hábitos culturais dos imigrantes italianos que vieram para o Brasil, 

influenciaram as gerações futuras dos seus descendentes que afirmavam sua identidade na 

nova terra, pelas permanências dos costumes trazidos da Itália.  

Embora cada imigrante trouxesse costumes diversificados (cada região da Itália, 

possuía especificidades quanto ao gosto alimentar e modos de vida), conseguiram na 

mistura com os brasileiros, influenciá-los ao incorporar no seu cotidiano, o gosto pela 

alimentação diversificada (massas, molhos, pães e pizzas dentre outros), as comemorações 

religiosas, as festividades, arte, etc. 

Direta e ou indiretamente, tanto os italianos no Brasil como seus descendentes 

ítalo-brasileiros compõem uma parcela significativa de pessoas que influenciaram e 

influenciam a arte brasileira até os dias de hoje. 

Nesse curto espaço de reflexão, destaco, um casal de imigrantes italianos, que a 

semelhança de tantos outros, chegou na cidade de Brodowski, interior de São Paulo, a 

fim de engrossar a mão-de-obra da lavoura cafeeira (posteriormente se tornaram 

comerciantes na cidade). Da família que se instalou ali, na pequena cidade, nasceu e 

cresceu o ítalo-brasileiro Candido Portinari (1903- 1962). 

No futuro como pintor, rompendo com o estilo e com as técnicas acadêmicas, 

optou por uma estética menos rígida e utilizou-se das memorias da infância como tema em 

suas telas. Portinari se tornou um dos expoentes do movimento modernista brasileiro ao 

lado de tantos outros artistas e intelectuais.  

Cabe ressaltar que a figura do mestiço e do afrodescendente, foram exaltados em 

suas telas e nisto Portinari está seu reconhecendo de que eles foram os grandes agentes 

responsáveis pelo desenvolvimento nacional do Brasil. 

 As obras de Portinari representam uma síntese crítica de todos os aspectos da vida 

brasileira de seu tempo e seu legado é composto de mais de 4.600 obras - murais, afrescos 

e painéis, pinturas, desenhos e gravuras. Dentre suas obras, vale comentar que no ano de 

1952 e 1956, Candido Portinari realizou seus dois últimos e maiores murais, "Guerra" e 

"Paz".  
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Figura 7: Painel Guerra e paz de Candido Portinari
 22

. 

 

O conceito guerra e paz se opõe entre si, são por isso, antônimos, sendo ainda 

considerados situações extremas estando situadas em polos distintos de uma dada 

realidade. Toda situação de guerra deixa um impacto profundo na história, provoca 

indignação e revolta. Trata-se de uma iniquidade que deve ser banida em favor das 

aspirações pacifistas. 

Na obra de Portinari, o sentimento como medo, tristeza e desespero do primeiro 

painel – guerra; contrasta como as figuras de crianças brincando, mulheres dançando e 

jogos de capoeira imersos em cores calmas.  

A imagem que se repete na tela guerra, é o choro da mãe que carrega o filho morto 

nos braços. Essa figura arquetípica da mãe denuncia com veemência qualquer tipo de 

violência estrutural, cultural ou simbólica, que implique em marginalização, exclusão e 

genocídio. Tal discurso imagético diz respeito inclusive a degradação do ambiente.  
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 Figura 7 - O governo brasileiro presenteou a sede da ONU, em Nova York com os painéis de Portinari 

e que hoje ocupa o hall de entrada da Assembleia Geral, de acesso restrito aos delegados das Nações. 

Disponível em: http://www.unifor.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4135:guerra-e-

http://www.unifor.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4135:guerra-e-paz-de-portinari-estudos-em-exposicao-no-espaco-cultural-unifor&catid=226:mostras-anteriores&Itemid=47
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Figura 8 – Detalhe do painel – Guerra 

 

 Mas também é certo que podemos organizar as nossas relações de forma pacífica 

promovendo uma cultura mais justa, mais comprometida com o desenvolvimento humano. 

Seguramente, quem lê estes temas nos painéis de Portinari, percebe o discurso do artista 

que reconhece a capacidade humana para gerar sofrimento, mas em contrapartida, o 

mesmo ser humano possui competência para tornar efetivo ações que promovam a paz.  

  

 

Considerações finais 

 A massa de italianos que veio para o Brasil em precárias condições se estabeleceu 

no país e se submeteram ao trabalho árduo em fazendas ou nas indústrias do estado de São 

Paulo. Os que foram para a região sul do Brasil (Serra Gaúcha - Bento Gonçalves, Caxias 

do Sul e Garibaldi) cultivaram a produção de uva e desenvolveram a cultura do vinho 

como principal atividade econômica.  

 Outros, dispostos a prosperar no novo mundo, vendiam o que tinham na Itália e 

investiam financeiramente no Brasil. Como exemplo destaca-se Francesco Matarazzo e 

seus irmãos, que emigraram para o Brasil em 1881 e construíram em São Paulo um 

verdadeiro império industrial. 

  A queda da imigração no início do século XX deu-se por vários motivos, 

destacas-se as notícias negativas que chegavam à Itália sobre as péssimas condições de 

vida que dos vieram para o Brasil, além do controle de saída do país, feito pelo 

governo de Benito Mussolini no final da década de 1920. 

                                                                                                                                                                        

paz-de-portinari-estudos-em-exposicao-no-espaco-cultural-unifor&catid=226:mostras-

anteriores&Itemid=47. Acesso em: 16/03/2016. 
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  Então, é justo dizer que a cultura italiana, foi incorporada à cultura brasileira 

pelo longo processo de permanências que envolveu rupturas com a pátria e adaptações 

a um nuovo mundo.  

O recorte proposto nessa reflexão, foi apontar essa realidade numa perspectiva 

mais sensível, utilizando-se das imagens pictóricas como registro histórico. 

Nas imagens permanece a memória da diáspora, da vida resignada e nostálgica, 

mas a intenção final, foi conduzir o leitor ao questionamento de que a guerra é crime e que 

até hoje implica no prejuízo do direito humano à vida e mobiliza a saída ou fuga forçada 

de muitos povos.  
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                            ANARQUISMO E COMUNISMO SOB O OLHAR DO DEOPS 

 

Rosana Schwartz 

 

                                                                           

                                                                                     

 Em fins do século XIX, a entrada de imigrantes europeus no Brasil era vista 

como uma solução para a questão do trabalho, já que, com a extinção do tráfico 

escravo em 1850, a Abolição da escravatura tornava-se uma questão inevitável. A idéia 

da elite paulista era criar uma cidade branca com um modelo civilizatório europeu. O 

imaginário desta classe social e suas ações favoreciam a política imigratória tendo em 

vista a expansão da economia cafeeira. 

 Na Europa as condições econômicas e políticas, marcadas por guerras, 

unificações e crises financeiras, contribuíam para o processo de emigração. A 

propaganda do governo brasileiro no exterior atraía para o Brasil os imigrantes, que 
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consideravam o nosso país uma terra de oportunidades.
23

 No início do século XX 90% 

da força de trabalho em São Paulo era formada por estrangeiros.  

Portadores de um projeto de transformação da sociedade, os estrangeiros 

libertários que aqui chegavam encontravam forte resistência das elites, que, com apoio 

do Estado, da polícia e de leis, pretendiam impor uma disciplina baseada nos valores 

burgueses e em mecanismos de controle e vigilância dentro e fora das fábricas. 

 

Evidentemente, nem tudo se passa como se imagina 

para se realizar estas utopias reformadoras, as classes 

dominantes enfrentam resistências tenazes de 

trabalhadores que preservam suas tradições, sistemas 

de valores e costumes [...]. E além disso, que 

progressivamente aderem às bandeiras de luta 

levantadas pelos anarquistas e anarco-sindicalistas.
24

 

 

O Anarquismo e o Brasil 

 

 A expressão “Anarquismo” vem do grego “Anarchos” e significa “sem 

governante”. Os adeptos desta teoria consideram que todas as formas de governo são 

desnecessárias à preservação da ordem.
25

 O pai do anarquismo foi o inglês Willian 

Godwin (1756-1836), cujos seguidores, entre eles Kropotkin, Tolstoi e Max Stiner, 

jamais tiveram, em suas teorias, o objetivo de estabelecer o caos. No entanto, os 

estereótipos desenvolvidos sobre os anarquistas se encarregaram de atribuir a eles este 

propósito. 

Durante a Revolução Francesa elementos de vários partidos usavam a 

expressão “anarquia” para insultar e difamar seus oponentes. Em 1793, o girondino 
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 PASCAL, Maria Aparecida Macedo. Portugueses em São Paulo: A face feminina da Imigração. São 

Paulo: Expressão e Arte, 2005. p.23-24. 
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 RAGO, Margareth. Do Cabaré ao Lar. A Utopia da cidade Disciplinar: Brasil - 1890-1930. Rio de 
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Brissot a utilizava contra os jacobinos e o Diretório a empregava contra os adeptos de 

Robespierre. Nos dois contextos anarquia significava condenação e crítica. 

 A associação do anarquismo ao niilismo e à violência não é verdadeira. Tolstoi, 

Kropotkin e Godwin eram pacifistas, e mesmo Bakunin, que aceitava tal associação, 

tinha momentos de dúvida vendo os resultados da violência. 

 O anarquismo que se consolidou no Brasil encontrou inspiração nas idéias de 

Bakunin, cuja influência, sobretudo após o rompimento com Marx, foi muito forte na 

península ibérica e na Itália. De lá vieram Errico Malatesta e Oreste Ristori, que, 

exilados na Argentina, tomaram o destino de São Paulo, aqui fundando o jornal “La 

Battaglia”, em 1904. 

 O anarquismo entendia que a propaganda por meio de jornais, revistas, teatro e 

escolas libertárias era a forma de exercer a ação direta, ou seja, de viabilizar a 

construção de outra sociedade pela própria população, que, então, tomaria consciência 

da realidade social. Ristori era considerado o grande difusor das idéias libertárias no 

Brasil. Realizou inúmeras palestras, falando à porta de fábricas, em fazendas e salões 

operários. Comparava a situação brasileira à européia e percebia que os contextos das 

cidades do Brasil e da Europa eram quase iguais, sobretudo no que se referia aos 

salários e à jornada de trabalho. Contudo, nas fazendas brasileiras a realidade era 

terrivelmente pior do que no campo do continente europeu. 

 

Portugueses e a Imigração 

  

 Até 1900 apenas 10% dos imigrantes que ingressavam no estado de São Paulo 

eram portugueses. Após o Decreto Prinetti (1902), todavia, o crescimento da imigração 

lusa foi extraordinário, sobretudo entre 1910 e 1914. A imigração nesta fase era 

familiar, o que, por conseguinte, fazia aumentar entre os imigrados a presença 

feminina, que na segunda década do século representaria 40% das entradas dessa 

corrente imigratória. 

 As baixas dos preços do café, a instabilidade e os conflitos com os fazendeiros 

levaram os portugueses a se fixarem nos núcleos urbanos, dando preferência às cidades 
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de São Paulo e Santos. Alguns vieram diretamente para as cidades, provavelmente 

avisados por compatriotas acerca das péssimas condições de vida no campo, e 

dirigiram-se para o comércio ou atividades artesanais que exigiam qualificações, além 

de trabalhos assalariados na indústria e em obras públicas. 

 

Os serviços públicos também demandavam muita 

mão-de-obra: dentre os trabalhadores braçais deste 

sector em 1912 na capital havia 871 nacionais e 

1408 estrangeiros, dos quais 865 eram portugueses. 

Muitos lusitanos se engajaram no setor de 

transportes da Companhia Light and Power, 

empresa encarregada do fornecimento de energia 

elétrica para a cidade de São Paulo e que também 

monopolizava o serviço de bondes nos quais os 

portugueses eram a maioria dos cobradores e 

condutores.
26

 

 

 

 Os portugueses eram os trabalhadores preferidos nas obras do porto de Santos e 

na construção das ferrovias. Em outros setores tal predileção também se repetia, sendo 

oferecida primazia aos lusitanos para funções como acendedores de lampião, 

bombeiros, vigilantes e guardas. Na indústria têxtil, segundo o Departamento Estadual 

do Trabalho, 84,4% dos trabalhadores eram estrangeiros. Destes, 12,5% eram 

portugueses, prevalecendo a mão-de-obra feminina, que, se acrescentada a tecelagem 

de juta ao cálculo, chegava a 22% do total. A presença feminina era forte também nas 

indústrias de cigarros, chocolates, camisas, malharia e tamancos. 

 A política imigrantista mantinha um alto contingente de trabalhadores mediante 

os fluxos imigratórios contínuos. Essa estratégia, entretanto, conservava os níveis 

salariais baixos e provocava o aumento de desempregados, sem contar que algumas 
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indústrias tinham caráter sazonal, o que aumentava a instabilidade dos trabalhadores, 

gerando conflitos e tensões. 

 Constantes solicitações de assistência jurídica e reclamações consulares 

tornaram claros os motivos do enfrentamento. Multas por atraso na chegada ao 

trabalho, erros de contas, retenções de pagamentos, acidentes de trabalho e rescisões de 

contratos eram questões que demandavam organização coletiva e capacidade de 

resistência, ambas evidentes no comportamento dos imigrantes portugueses diante 

dessa realidade. Os conflitos étnicos em São Paulo eram freqüentes, constituindo-se 

num dos problemas vividos pelo movimento operário que atingia a própria coesão da 

classe. 

 

Cita-se a ocorrência de tensões entre italianos e 

portugueses. Os lusos eram considerados furadores 

de greve e desprovidos de consciência social, 

generalizações que necessitam ser ponderadas.
27

 

 

 Sabe-se, contudo, que nas “listas negras” do patronato da época os 

trabalhadores portugueses, tanto quanto os espanhóis e os italianos, figuravam com 

destaque, sendo considerados indesejáveis. Notícias de jornais e processos criminais 

registravam que imigrantes portugueses eram demitidos por sabotagens, boicotes e, 

sobretudo, pela militância no movimento operário. 

 

As participações lusas nas greves ocorreram por 

reivindicações várias, desde a redução da jornada 

de trabalho para oito horas sem o rebaixamento do 

nível salarial e a abolição de multas, que por vezes 
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reduziam muito o ganho dos trabalhadores, até a 

melhoria dos salários.
28

 

 

 

 Percebe-se que em São Paulo, embora não constituindo a maior colônia de 

imigrantes, os portugueses participavam ativamente das lutas sociais do período. Outro 

aspecto que provocava enfrentamentos era a relação que se estabelecia entre 

contramestres e operárias nas fábricas. 

 

[...] Registra-se que nos jornais e nas falas dos líderes 

operários, as mulheres eram representadas da mesma 

forma que os homens, como vítimas do capitalismo; 

porém frágeis e menos combativas que eles. Além 

disso eram vistas como presa fácil dos 

conquistadores baratos que povoavam as fábricas.
29

  

 

 Essa passividade da mulher, todavia, pode ser contestada pelas inúmeras greves 

organizadas nas tecelagens, que possuíam mão-de-obra majoritariamente feminina, 

sendo parte dela formada por imigrantes portuguesas.  

Santos também concentrou um grande número de imigrantes lusos, que 

trabalhavam na construção do porto, nos armazéns de café, nas docas e em atividades 

variadas: carroceiros, pedreiros, estivadores, ensacadores, entre outras. A região 

converteu-se num grande centro de agitação operária e recebeu o codinome “Barcelona 

do Brasil”. 

 Os sindicatos e associações santistas eram dominados pela liderança de 

imigrantes portugueses. A identidade étnica, neste caso, serviu como fator de coesão, 

sendo que em outros episódios os conflitos de etnia retardaram a solidariedade da 
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classe – fatos que revelam novos aspectos sobre a participação dos portugueses em São 

Paulo nas lutas sociais e no movimento operário. 

 Muitas vezes o imigrante português foi convertido em “bode expiatório”. Era 

acusado de aumentar os preços dos aluguéis, já que muitos eram proprietários, além de 

controlar o comércio de retalhos, provocando a carestia e concorrendo no mercado de 

trabalho com os nacionais. Tais fatos seriam causadores do antilusitanismo.  

 O jornal “O Jacobino” acusava os portugueses em todo o país de 

monopolizarem algumas atividades e os descrevia como especuladores e ladrões de 

pesos e medidas, associando a imagem negativa do Império à sua origem portuguesa. A 

República representava o progresso, e ambos – República e progresso – eram tidos 

como interesses nacionais em oposição à herança lusa e à monarquia. 

 O discurso jacobino e antilusitano atingia a todos os segmentos sociais 

imigrantes: pobres, remediados, ricos e até mesmo associações. De certa forma, o 

antilusitanismo desviava a atenção da crise econômica e das revoltas, transformando o 

imigrante português no “bode expiatório” e identificando-o ao velho Brasil, em 

oposição à civilização, ao progresso e à modernidade. Portanto, utilizando estereótipos 

e representações sociais, o espírito antilusitano atribuía ao português a culpa pelo 

atraso e pelas dificuldades econômicas vividas pelos nacionais.
30

 

 Entre os portugueses a presença de adolescentes com idade de 12 a 18 anos era 

significativa no começo da República. Vindos de regiões agrícolas empobrecidas do 

norte de Portugal, esses jovens chegavam ao Brasil depois de chamados por algum 

parente ou amigo. Em seguida empregavam-se no comércio e eram convertidos 

praticamente em “escravos brancos”, fazendo refeições e dormindo nos armazéns. Não 

contavam com a proteção de leis e estavam totalmente submetidos ao controle dos 

patrões. 

 Quando jogados na rua, desempregados e sem família, muitos caíam na 

marginalidade. Em função da baixa qualificação, alguns desses jovens imigrantes eram 

submetidos a duras condições de vida e acabavam transformando-se em ladrões, 
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mendigos e doentes. Embora fossem retratados como alheios às lutas sociais, a maioria 

deportada participava ativamente das lutas operárias. 

 

Perfil social de Militante Anarquista Português, 

expulso do Brasil em 1921. Português de Vila Beira 

Alta, A. V. Coutinho era casado, alfabetizado e 

padeiro por profissão. Membro do Conselho Geral do 

Trabalho, operário da Federação dos Trabalhadores, 

tinha 24 anos quando foi expulso, após várias 

detenções por sua participação no movimento 

grevista.
31

 

 

 

No final do século XIX, a presença anarquista no mundo do trabalho urbano 

brasileiro era decorrente mais da superexploração dos trabalhadores do que da presença 

de imigrantes estrangeiros. Tal fato se evidenciava pela participação expressiva dos 

padeiros e operários da construção civil no movimento anarquista. Nesse sentido, os 

padeiros, que trabalhavam no período noturno sem regulamentação, o desemprego e a 

recessão na área da construção civil explicavam o grande número de militantes. 

 Segundo alguns estudos, a liderança operária atribuída aos estrangeiros causou 

o fortalecimento do movimento e, posteriormente, foi a razão de seu declínio. A 

liderança do movimento sindical de 1890 a 1920 foi examinada em “Imigração 

Portuguesa no Brasil”, obra que identificou 119 líderes destacados nas diretorias de 

sindicatos, federações e outras organizações, revelando que 24 eram italianos, 23 

portugueses e 22 espanhóis. Os portugueses representavam 27% da liderança 

operária.
32
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 O mesmo estudo infere que os conflitos étnicos prejudicavam a organização 

operária, citando o caso da greve dos pedreiros italianos em São Paulo, em 1914, não 

apoiada por portugueses e espanhóis, e o caso dos chapeleiros italianos, que excluíram 

da organização brasileiros, portugueses e alemães por divergências étnicas. Cabe ainda 

lembrar a paralisação dos gráficos em São Paulo de 1890  e a de 1913, em virtude de 

conflitos internos. 

 A repressão ao movimento operário cresceu a partir de 1907, com a lei Adolfo 

Gordo, que autorizava a expulsão de indivíduos que perturbassem a ordem pública e 

cometessem atos criminosos, com exceção daqueles que fossem casados com 

brasileiras e das viúvas com filhos nascidos no Brasil. Estes fatos foram minando as 

lideranças e as bases operárias, prejudicando sua organização. 

 

Os militantes estrangeiros carregavam o estigma de 

agitadores indesejáveis, malditos por autoridades 

imbuídas de valores racistas e xenófobos. A 

repressão aos estrangeiros foi reforçada por 

medidas legais com a Lei Adolfo Gordo, em 1907, 

e os decretos nº 1641 e 16761 de 1924, reforçados 

por meio de decretos nacionalistas, promulgados 

pelo governo Vargas em 1938.
33

 

 

 

 A presença significativa dos portugueses no movimento operário e as 

retaliações sofridas por esses imigrantes tornam evidente sua participação nas lutas 

sociais de São Paulo. Quando se verifica que entre 1890 e 1913 foram registradas 

quinze greves entre os carroceiros, categoria cujo contingente de portugueses era 
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elevado, confirma-se a tese de que a luta por melhorias salariais e a presença nos 

movimentos sociais em São Paulo eram bastante expressivas entre os portugueses.
34

 

 

A lei isentava os estrangeiros com cinco ou mais 

anos de residência, mas os termos não eram 

categóricos. Sheldon Maram levantou 556 

deportados entre 1907 e 1921 [...]. Números 

relativamente altos são alcançados em 1912 e 1913 

sendo o primeiro desses anos de intensificação de 

movimento operário e, em 1919, 1920, 1921; 181 

portugueses foram deportados, 121 italianos e 103 

espanhóis.
35

 

 

 Em 1903, auge do período grevista, sapateiros e tecelões lideravam o 

movimento, segmentos estes formados majoritariamente por portugueses. Entre 1917 e 

1920 os sindicatos ganharam maior representatividade. Segundo alguns autores, a 

disputa entre anarquistas e comunistas contribuiu para o enfraquecimento do 

movimento operário. Todavia, Edgar Rodrigues, anarquista nascido em Portugal e 

naturalizado no Brasil, contestou esta posição, afirmando que o movimento anarquista 

cresceu muito após a fundação do PCB, ocorrida em 1922. 

 Contudo, foi a repressão do governo de Artur Bernardes que reduziu 

consideravelmente a participação dos anarquistas no movimento operário. Havia 

campos de tortura, como o de Clevelândia, localizado no Oiapoque, onde morreram 

muitos libertários.
36

 O conflito entre anarquistas e comunistas na disputa pelo controle 

das organizações sindicais era uma realidade. 
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Sobre esta questão Sheldon Leslie Maram afirma 

que quanto à teoria e prática anarquista no Brasil, a 

corrente mais difundida era o anarco-sindicalismo 

[...]. Para Maram o anarco-sindicalismo 

representava uma ruptura na teoria anarquista, pois 

a princípio os anarquistas seriam contra qualquer 

hierarquia e organização rígida. Para eles o pão era 

mais importante que a teoria revolucionária.
37

 

 

 Segundo informa um relatório sobre o movimento operário em São Paulo, os 

anarco-sindicalistas constituíam a maioria dos sindicatos.
38

 No entanto, para o anarco-

sindicalismo o sindicato desapareceria na sociedade futura que pretendiam construir.
39

 

Embora os sindicatos pertencessem a todos os trabalhadores, das mais diferentes 

correntes, havia entre os sindicalistas anarquistas, anarco-sindicalistas, socialistas e 

outros que analisavam o sindicato como uma possibilidade de conseguir melhorias na 

vida e no trabalho do operário. 

 

Greves em São Paulo 

 

 Nas lutas dos trabalhadores em São Paulo, anarquistas e anarco-sindicalistas 

tiveram um importante papel nas manifestações grevistas, sobretudo mediante os 

jornais vinculados ao pensamento libertário. Em 1907 explodiram greves em São 

Paulo, Rio de Janeiro, Santos e Recife. Os operários queriam diminuir a longa jornada 

de trabalho, defendendo, em suas reivindicações, que fosse reduzida para oito horas. 

Embora os sindicatos e federações fossem compostos por trabalhadores socialistas, 

sindicalistas e anarquistas, a polícia classificava os líderes dos movimentos grevistas 

somente de anarquistas.
40
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 Os primeiros a entrar em greve foram os operários construtores de veículos em 

São Paulo, e a greve foi vitoriosa. Em seguida entraram na luta os pedreiros, pintores, 

trabalhadores da limpeza pública, tipógrafos, chapeleiros, metalúrgicos, tecelões. Para 

muitas categorias a greve foi simultânea. Os construtores de veículos, os trabalhadores 

de madeira, as costureiras de passamanarias, os chapeleiros, os carteiros, os 

marmoristas, os encanadores e os pintores conseguiram alcançar a jornada de trabalho 

de oito horas. Outras categorias conseguiram apenas diminuir a duração do trabalho 

diário, mas ainda continuavam a trabalhar mais de oito horas por dia. 

 A Federação Operária reunia as várias categorias que discutiam a questão das 

oito horas de trabalho, os baixos salários e o enfrentamento dos patrões. A repressão 

policial foi extremamente violenta com esta associação, que teve sua sede invadida, 

seus livros confiscados e seu secretário, Giulio Sorelli, preso. Na época percebiam-se 

três tendências entre os anarquistas: a que era contrária a qualquer tipo de sindicato, 

liderada por Oresti Ristori; a que apoiava a existência do sindicato como possibilidade 

de propaganda das idéias libertárias, liderada por Malatesta, tendência esta 

representada pelo jornal “Terra Livre”; e, finalmente, a que fazia críticas à idéia da 

greve no anarquismo e tentava obter realizações concretas, chamada de “sindicalismo 

revolucionário”. 

 A polícia considerava os estrangeiros como perturbadores da ordem pública e 

semeadores da discórdia entre os trabalhadores nacionais.
41

 Nas greves de 1917 e 1919 

a participação dos sindicalistas e a organização dos trabalhadores foram crescentes. 

Havia grandes manifestações em São Paulo e no Rio de Janeiro contra o trabalho 

infantil e a carestia. Vários jornais libertários apoiavam a greve, entre os quais “A 

Plebe”, periódico comandado por Edgard Leunroth, e “Guerra Sociale”, de Gigi 

Damiani.  

Em julho de 1917 a greve paralisou São Paulo por vários dias. Entre as 

principais reivindicações dos operários estavam: a jornada de trabalho de oito horas; a 

semana de 5 dias e meio trabalhados; a extinção do trabalho infantil; a redução dos 

aluguéis; e a liberdade para os trabalhadores presos. A repressão mais uma vez foi 
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brutal. Tanto os empresários como o Estado no Brasil apoiavam a repressão, não 

manifestando apoio às reformas. Vários anarquistas estrangeiros foram deportados e 

outros tantos (cerca de duzentos trabalhadores) morreram nas prisões. 

 

As greves do período 1917-1919 ocorreram, na 

verdade, em virtude da organização dos próprios 

trabalhadores, mas contavam com a participação de 

líderes sindicalistas, anarquistas, socialistas e 

também de grupos democratas descontentes com a 

situação do país.
42

 

  

 Em 1919 uma nova onda de greves ocorreu em São Paulo, evidenciando as 

dificuldades vividas pelo movimento operário em virtude da Primeira Guerra, do papel 

desempenhado pelos anarquistas, socialistas e sindicalistas revolucionários e da 

Revolução Russa de 1917, que atingiu o poder por intermédio do Partido Comunista. 

 Em 1921, a Lei de Repressão e Controle da Imprensa restringia sobretudo a 

imprensa anarquista e operária. Em 1924, no governo de Artur Bernardes, foi criado o 

Campo de Concentração da Clevelândia, no Oiapoque, onde muitos anarquistas 

morreram.
43

  

Verifica-se, assim, que os partidários do anarquismo tiveram um papel de 

destaque no movimento operário dos anos 10, 20 e até dos anos 30. A repressão ao 

movimento anarquista reduziu o número de libertários nos anos 30, fase em que o PCB 

se destacou na organização do movimento operário. Terminava a fase da organização 

dos trabalhadores brasileiros. 

 

Idéias Libertárias na Educação 

 

 A memória da pedagogia libertária no Brasil foi sempre deficiente de registros e 

documentos, o que serviu, convenientemente, para proteger os militantes num período 
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de intensa repressão. A pedagogia oficial, muitas vezes, em função da oposição às 

idéias anarquistas, deixou no esquecimento esta importante contribuição. 

 Os libertários opunham-se tanto às formas de produção capitalista como ao 

comunismo autoritário, contestando a existência do próprio Estado e propondo a 

autogestão. Neste contexto, a pedagogia libertária tinha enorme importância, já que 

contribuía para a consciência e emancipação da classe trabalhadora. 

A construção de uma nova sociedade apoiava-se, em grande parte, nas idéias de 

uma nova educação, feita em outras bases e valores, tais como o respeito à liberdade, à 

individualidade e, sobretudo, à criança. A pedagogia anarquista acusava a escola oficial 

de reproduzir os interesses da Igreja e do Estado, enquanto promovia uma renovação 

dos métodos e valores. 

 

Educar é tornar o homem mais capaz possível de 

aproveitar, do melhor modo, as energias física, 

mental, moral, prática e social. Educação física é o 

cultivo da robustez não da força, da saúde, da 

agilidade. Educação mental é a formação da 

inteligência, seu desenvolvimento racional e 

harmônico, erudição, cultura e arte.
44

 

 

 Nas salas de aula das escolas anarquistas o respeito à liberdade estava 

configurado para ambos os sexos e para todas as classes sociais, o que, no entanto, 

representava uma contestação à educação do período, baseada em estereótipos, dogmas 

e castigos.
45
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 Para Bakunin o autoritarismo só deveria ocorrer na primeira infância, uma vez 

que nesta fase a inteligência ainda não está plenamente desenvolvida. Nesse sentido, à 

medida que a educação avança a liberdade deve prevalecer. 

 

Toda educação racional nada mais é, no fundo, que 

a imolação progressiva da autoridade em proveito 

da liberdade, sendo o objetivo final da educação 

formar homens livres e cheios de respeito pela 

liberdade alheia [...]. As crianças não pertencem a 

ninguém. Elas pertencem a si próprias e a sua 

futura liberdade.
 46

 

 

 Durante a Comuna de Paris as propostas libertárias no campo da educação 

ganharam enorme expressão. 

 

Herdadas das idéias de Proudhon e Blanqui, entre 

outros, representavam um momento importante na 

luta pela laicização do ensino, processo iniciado 

um século antes pela Revolução Francesa e que 

interessava ao proletariado ampliar.
47

 

 

 Bakunin criticava veementemente a divisão do trabalho em intelectual e 

mecânico, acreditando que tal separação gerava grandes desigualdades. Ainda hoje se 

considera que enquanto este tipo de educação permanecer, consolidando as assimetrias, 

a igualdade social ficará cada vez mais distante. Bakunin, além disso, defendia o 

trabalho e a educação, afiançando que “no interesse do trabalho tanto quanto da ciência 

é preciso que não haja nem operários, nem homens de ciência, mas apenas homens”.
48
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 O precursor da pedagogia libertária foi Paul Robin. Entre 1880 e 1894, Robin 

sistematizou suas teses nos congressos da Associação Internacional dos Trabalhadores. 

No Orfanato Prevost, situado nos arredores de Paris, este pedagogo iniciou a aplicação 

de seus princípios de educação integral. Considerava que a educação compreendia a 

formação intelectual e a construção dos próprios saberes a partir das experiências. 

Segundo esta metodologia, a educação física não tem por finalidade a competição, mas 

a solidariedade. A educação manual se desdobrava em politecnia e a moral, 

configurando-se numa preparação para a vida em liberdade a partir dos 

relacionamentos entre professores, funcionários e educandos. 

 

Educação moral é o cultivo da vontade, sua direção 

na realização do bem estar comum. Educação 

prática é o treino da habilidade técnica ou vocação 

profissional. Educação social é o aperfeiçoamento 

da solidariedade como multiplicador de energias.
49

 

 

 Em Barcelona, o professor catalão Ferrer y Guardia criou a Escola Moderna, no 

período entre 1901 e 1905. Ferrer desenvolveu o método racional, enfatizando as 

ciências naturais com certa influência positivista e privilegiando a educação integral. 

Propôs uma metodologia baseada na cooperação e no respeito mútuo. Sua escola era 

freqüentada por crianças de ambos os sexos, que, para ele, deveriam desfrutar uma 

relação de igualdade desde cedo. 

 A concepção educacional burguesa, que compreendia castigos, repressão, 

submissão e obediência, deveria ser substituída pela teoria libertária, que, a partir de 

então, formaria um novo homem e uma nova mulher. Ferrer considerava que o 

cientificismo não era um saber neutro, já que aqueles que tinham o poder se 

esforçavam para legitimá-lo por intermédio de teses científicas. 

 Em 1909, Ferrer foi preso e condenado ao fuzilamento pelo governo 

monárquico espanhol. Posteriormente, com a ascensão do fascismo na Espanha em 
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1939, as escolas por ele criadas foram fechadas. Contudo, suas idéias levaram à criação 

de outras escolas nas Américas, em particular no Brasil.
50

 

 

[...] A Escola Moderna tenciona combater todos os 

preceitos que impedem a emancipação total do 

indivíduo e é por isso que ela adota o racionalismo 

humanista, que consiste em inculcar na infância o 

desejo de conhecer a origem de todas as injustiças 

sociais a fim de que por esse reconhecimento ela 

passa em seguida a combatê-la  e opor-se a elas.
51

 

 

 Segundo Ferrer, no futuro, com a evolução dos 27 métodos didáticos e da 

própria ciência, a educação seria espontânea e a violência seria eliminada do processo 

pedagógico.
52

 Logo após a morte de Ferrer, os anarquistas brasileiros criaram o Comitê 

Pró Escola-Moderna, com o objetivo de incentivar o mesmo modelo de escola no 

nosso país. A preocupação dos libertários era com o analfabetismo, que no movimento 

operário era grande. 

 O Jornal “O Amigo do Povo” declarava: 

 

É necessário que o povo saiba, aprenda [...]. Por 

isso nós queremos ensinar no presente a construção 

do futuro [...]. Não há liberdade possível onde está 

a ignorância, onde assenta o fanatismo, onde se crê 

em fantasmas, onde reside a torpeza.
53

 

 

                                                           
50

 STEPHANOU, Maria; CÂMARA, M. Helena. Histórias e Memórias da Educação no Brasil. Vol.III. 

Séc.XX. Petrópolis: Vozes, 2005. p.90. 
51

 Carta de Ferrer escrita da prisão modelo de Madrid em 1907. In: SAFON, Ramon. O Racionalismo 

Combatente. Francisco Ferrer y Guardia. São Paulo: Imaginário, 2003. p.47. 
52

 Ibidem. p.47. 
53

 Ibidem. p.90. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

51 

 Em 1895, no Rio Grande do Sul, surgiu a Escola União Operária. Na cidade de 

São Paulo foram criadas duas Escolas Modernas. A primeira, organizada pelo 

Professor João Penteado, foi inaugurada em 1912, na Rua Saldanha Marinho, no 

Belenzinho, destinando-se a ambos os sexos. A segunda, por sua vez, localizava-se no 

Brás, na Rua Muller. Ambas, no entanto, devido à pressão dos conservadores, tiveram 

curta duração. Na construção dessa pedagogia libertária tiveram importante papel João 

Penteado e outros intelectuais, entre os quais Adelino de Pinho, anarquista português, e 

Florentino de Carvalho, espanhol. 

 As escolas de educação libertária brasileiras, além de contestarem a pedagogia 

tradicional, constituíam-se em uma das poucas opções de educação da classe 

trabalhadora, tendo em vista a omissão do Estado neste aspecto. A educação de adultos 

e o ensino profissional eram atendidos também pelas escolas libertárias. Nos Centros 

de Cultura Social realizavam-se cursos e palestras aos domingos e à noite para atender 

os trabalhadores. Os jornais eram utilizados em sala de aula, servindo para divulgar as 

idéias libertárias e as experiências educacionais em outros países. A imprensa era uma 

possibilidade de profissionalização nas oficinas.
54

 Os trabalhadores haviam trocado a 

escola pela fábrica aos seis ou sete anos de idade, elevando, assim, o índice de 

analfabetismo do país. 

 

Por isso, os mais ilustrados tinham que ler os jornais 

e prospectos em voz alta em grupo nos locais e horas 

de almoço [...] para que os analfabetos pudessem 

ouvir, compreender as idéias, os métodos de luta, 

memorizá-los e assimilá-los.
55

 

 

 Os libertários consideravam que a educação e a profissionalização permitiam 

melhor  estruturar as formas de luta e a resistência dos trabalhadores, evidenciando sua 

importância na revolução social. Pode-se afirmar, ainda, que até 1920 os libertários 
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fizeram mais pela educação operária e pelos excluídos do que o ensino oficial. Todo o 

tempo livre – horário de almoço, período noturno, finais de semana – era preenchido 

com palestras, debates, peças de teatro, cursos, leitura de jornais. Desde a formação do 

Comitê Pró Escola-Moderna, em 1909, previa-se a criação de uma editora para livros 

escolares que deveriam ser cedidos ou vendidos a baixo preço. 

 

Racional, porque ele será embasado na razão e 

conforme os princípios da ciência atual [...]. Misto 

porque favorecerá a co-educação dos sexos numa 

freqüentação constante, fraternal, familial das 

crianças, meninos e meninas que dá ao conjunto 

dos costumes uma serenidade particular [...]. 

Libertário porque consagrará no fundo a imolação 

progressiva da autoridade em proveito da liberdade, 

sendo o objetivo final da educação formar homens 

livres, cheios de respeito e amor pela liberdade do 

próximo.
56

 

 

 Estas experiências educacionais se repetiam em vários estados brasileiros. Os 

anarquistas se preocupavam em atingir todos os segmentos etários, da educação 

infantil à de adultos, passando pela Universidade Popular de Ensino, organizada de 

forma temática para que os alunos, mesmo perdendo algumas palestras, pudessem 

seguir o curso sem graves prejuízos.
57

 

 Em São Paulo, as Escolas Modernas foram fechadas pela polícia, acusadas de 

propagar uma perigosa ideologia, num momento em que o movimento libertário sofria 

extrema repressão do Estado Brasileiro. Combatidas pelo capitalismo e comunismo, 
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consideravam que a educação, criando uma nova consciência, mudaria as relações 

cotidianas e as representações sociais, estruturando uma outra sociedade, na qual a 

hierarquia, as diferenças sociais e as formas de poder não sobreviveriam. 

O resgate dessas idéias na sociedade atual torna-se importante não só para 

preservar a memória libertária, mas também para discutir suas propostas, que guardam 

uma impressionante atualidade com os anseios e as necessidades da sociedade 

brasileira contemporânea.
58

 

 

 

Anarquistas e Comunistas no discurso do DEOPS 

 

 Segundo o discurso da polícia, vários cidadãos eram presos e condenados nas 

primeiras décadas do século XX por terem em suas casas ou associações operárias 

jornais libertários e livros proibidos, de acordo com a análise do DEOPS. Para os 

investigadores e delegados do DEOPS não havia distinção entre anarquistas, anarco-

sindicalistas e comunistas. Na prática, o Estado repressor deveria reprimir as massas. 

 

Muitas declarações contidas nos autos foram 

conquistadas mediante pressão psicológica e 

prática de tortura. Era comum que estrangeiros 

fossem expulsos do país sem processo judicial e, se 

brasileiros deportados para territórios inóspitos 

como o Oiapoque.
59

  

 

 Para Leslie Maram e M. Auxiliadora Decca, até os anos 40 São Paulo era vista 

com uma classe operária formada de estrangeiros. O próprio DEOPS assim 

considerava.
60
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 Os imigrantes italianos, portugueses e espanhóis viviam sob o estigma de 

agitadores, controladores de sindicatos, propagadores de idéias malditas entre os 

trabalhadores nacionais, organizadores de greves. 

As autoridades policiais organizavam seus arquivos 

segundo critérios próprios, os quais devem ser 

considerados como uma das mais expressivas 

formas de controle das atividades clandestinas de 

intelectuais, gráficas, editoras e livreiros no Brasil. 

Cada “prova” apreendida (livro, selo, envelope, 

folha de papel ou pedaço de bilhete), assim como 

as anotações registradas pela polícia à margem dos 

documentos e os destaques com lápis colorido 

sublinhando os conteúdos subversivos, são 

testemunhos do universo simbólico representativo 

dos valores endossados pelas autoridades 

policiais.
61

 

  

 Entre 1924 e 1983, bastava o indivíduo ser jornalista, tipógrafo, livreiro, editor 

ou professor para ser arrolado como suspeito.
62

 O controle de tais trabalhadores 

também era feito mediante ofícios enviados a diferentes autoridades: delegados, 

investigadores, governadores. 

 A repressão aos estrangeiros estava vinculada à Lei Adolfo Gordo, de 1907, aos 

decretos n
o
 641 e nº 16.761, de 1924, e, ainda, aos atos de 1938 do Governo Vargas, 

que, na verdade, tratavam da política imigratória. Alguns dos militantes anarquistas já 

eram libertários em seus países de origem, embora outros tenham se filiado ao 

movimento no Brasil. Os estrangeiros anarquistas sofriam maior repressão do DEOPS 

do que os comunistas, cuja maioria era nacional. A própria política imigratória 

considerava que os estrangeiros estavam associados a lutas ideológicas e sociais em 
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seus países. Contudo, os anarquistas eram os que sofriam mais perseguições, sendo 

vistos como párias, rebeldes, ingratos, perturbadores da família brasileira, merecedores 

do cárcere e de degredo. 

 Cerca de 79,7% dos partidários do anarquismo eram alfabetizados, e somente 

3,19% analfabetos, segundo os prontuários do DEOPS. Os anarquistas estrangeiros 

eram autodidatas, estudavam em escolas oficiais ou em escolas libertárias. Os 

anarquistas no Brasil mantinham contatos com diversos países e eram temidos por suas 

idéias, palestras e ações.
63

  

Os portugueses descritos pela historiografia eram vistos como dóceis e sem 

consciência de classe.
64

 Alguns, portanto, acreditam que os portugueses eram menos 

combativos, segundo Maram porque vinham do campo, de regiões isoladas do norte de 

Portugal, mas os prontuários do DEOPS desmentem esta versão. As inúmeras greves 

no Porto de Santos, as paralisações dos sapateiros, tecelões, carroceiros, ferroviários e 

padeiros, cuja maioria era de origem portuguesa, contestam esta tese.  

A temática anarquista propunha “o não governo” sobre a ideologia do 

capitalismo, alimentado pelo mito do trabalho e do progresso da sociedade. Na 

verdade, a proposta anarquista era criar uma sociedade civilizada, equilibrada, em 

harmonia, tendo em vista que a classe dominante excluía o operariado de todos os 

direitos de cidadania. 

 Em 1922 foi fundado o PCB, e muitos anarquistas filiaram-se ao Partido 

Comunista. Durante os anos 30 os conflitos entre anarquistas e comunistas eram 

freqüentes. A Confederação Sindical do Trabalho pretendia que a Federação Operária 

de São Paulo se filiasse a ela. Contudo, os anarquistas se opuseram. Cada sindicato ou 

associação que aceitasse a ideologia comunista era vista como uma grande perda pelos 

anarquistas.
65

 

 Os comunistas tentavam desqualificar os libertários, identificando-os como 

traidores, representantes do patronato. Estes confrontos eram comuns em várias 

categorias de operários: metalúrgicos, sapateiros, gráficos. O DEOPS percebia 
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claramente a luta entre as ideologias. Durante o governo Vargas (1930-1945) pôde-se 

notar as bases autoritárias e xenófobas do discurso da polícia. As provas do crime eram 

todas relacionadas: jornais, livros, cartas, fotografias e panfletos expressavam também 

a exclusão do suspeito, que certamente acabaria na prisão.
66

  

 O meio intelectual e artístico era alvo da repressão do Estado. A arte poderia 

promover a desordem e seduzir as massas. Tudo isto fazia parte do discurso nazista 

sobre a arte moderna. Entre os comunistas que faziam arte e eram vigiados pelos 

DEOPS estavam Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Pagú, Lasar Segal e outros.
67

 

Jornalistas de oposição ao governo Vargas também eram extremamente visados. O 

jornal “A Plebe”, dirigido pelo anarquista Rodolfo Filippe, foi processado e indiciado 

pela polícia. Os tipógrafos, editores e gráficos que eram filhos de operários e, por isso, 

conheciam a linguagem do operariado eram suspeitos de atividades subversivas. 

A prática de cooptação dos intelectuais pelo regime Vargas foi bastante 

expressiva. Mário de Andrade e Villa Lobos, por exemplo, participaram do projeto 

nacionalista do Estado Novo. Contudo, nem todos os cooptados defendiam o 

autoritarismo do governo Vargas. A elite da cultura no Brasil gozava de alguns 

privilégios, tinha relações de parentesco e compadrio com o poder. Já os anônimos não 

tinham nenhum privilégio; eram jogados no cárcere por colocarem em “perigo” a 

segurança da nação.
68

 Todos os livros publicados em língua estrangeira eram 

confiscados, já que tal prática era considerada subversiva. 

Grande parte dos livros confiscados referia-se à História da Revolução Russa e 

fazia críticas ao capitalismo. Quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, em 

1942, a ideologia nacional socialista e os livros integralistas foram classificados como 

“perigosos”. Portanto, caberia às autoridades policiais liquidar as diferenças, na busca 

de um pensamento homogêneo, bem como controlar sobretudo idéias e 

comportamentos.
69
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Anarquistas Portugueses em São Paulo 

 

 Entre os libertários portugueses destacava-se Neno Vasco, ou Gregório 

Nazionzeno Moreira de Queiroz e Vasconcelos, seu verdadeiro nome. Era advogado, 

jornalista e escritor anarquista. Nascido em Portugal em 1878, fazia parte do grupo de 

estudantes da Universidade de Coimbra que aderiram ao anarquismo. Neno Vasco 

traduziu a letra da canção “Internacional” para o português.  

 Já formado em Direito, emigrou para o Brasil em 1901 para se juntar ao pai. 

Em São Paulo entrou em contato com os libertários italianos. Participou do jornal “O 

Amigo do Povo” e lançou, posteriormente, a revista “Aurora”, que certamente 

contribuiu para a influência anarquista nos meios operários. Travou enorme polêmica 

nas páginas de “A Voz do Trabalhador” sobre as relações entre o anarquismo e o 

sindicalismo, fato importante para se compreender como os libertários entendiam o 

movimento operário e suas organizações. 

 Neno Vasco voltou a Portugal em 1911 e colaborou durante anos com a 

imprensa anarquista brasileira. Em Portugal criou a revista “A Sementeira” e, em 

artigos, escreveu sobre a situação social do Brasil. Vasco queria fazer uma nova 

publicação libertária, e “Terra Livre” seria o título do jornal. Entre seus auxiliares 

estava Edgard Leuenroth, brasileiro, que administrava o jornal, e Manuel Moscoso, 

gráfico espanhol. O “Terra Livre” foi editado em São Paulo até o nº 33; depois passou 

a ser publicado no Rio de Janeiro até 1908, ano em que retornou a São Paulo, onde foi 

publicado até 1910. 

 

Somos socialistas e anarquistas. Como socialistas 

atacamos o instituto da propriedade privada e a 

moral que o tem por base. No monopólio da 

riqueza produzida por todos, sem que a parte de 

cada um passa rigorosamente ser determinada, na 
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apropriação individual da terra, dos meios de 

produção e de comunicação, bem como dos 

produtos, vemos  nós a origem principal da miséria 

e do aviltamento da grande maioria, da insegurança 

e da inquietação de todos. Somos anarquistas 

porque queremos uma sociedade sem governo, uma 

organização política livre, indo do individuo ao 

grupo [...].
70

 

  

 Neno Vasco voltou em 1911 a Portugal, onde, pobre e tuberculoso, morreu em 

1920. Publicou vários livros, entre os quais: “A concepção anarquista do 

sindicalismo”, lançado em 1923; e “A Batalha”, reeditado em 1984.  

Outro militante libertário foi Adelino Tavares de Pinho. Nascido no norte de 

Portugal, Adelino iniciou-se no pensamento anarquista em São Paulo. Colaborou com 

João Penteado na Escola Pró-Moderna em 1912, e em 1913 inaugurou a Escola 

Moderna nº 2, localizada no Bairro do Brás. Durante seis anos desenvolveu um 

programa de alfabetização e emancipação cultural.  

 A Escola Racionalista teve projeção em São Paulo, mas foi fechada pelo 

governo em 1919. Adelino foi proibido de exercer o magistério na capital, mas mudou-

se, em seguida, para o interior de São Paulo, onde ainda poderia lecionar. Colaborou 

intensamente com as publicações libertárias até o desaparecimento do jornal “A 

Plebe”.
71

 

 Outro libertário português era Pedro Ferreira da Silva, contabilista, escritor e 

poeta  anarquista. A incompatibilidade ideológica implantada pela ditadura portuguesa 

em 1926 levou Pedro Ferreira a viajar para a França e depois para o Brasil. Colaborou 

no Rio de Janeiro com o jornal “Ação Direta”. Culto e inteligente, deixou inúmeras 

obras, entre elas “Colônia de Férias”, “Eu creio na Humanidade” e “Assistência Social 

dos Portugueses”. 

                                                           
70

 RODRIGUES, Edgard. Op. cit. p.245. 
71

 Ibidem. p.217. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

59 

 Outro importante libertário português foi J. Marques da Costa, carpinteiro e 

jornalista. Em 1917 chegou ao Brasil e fixou-se em Belém do Pará. Fundou o jornal “A 

Revolta” e depois o periódico “O Trabalhador”. Dirigiu no Rio de Janeiro “Voz do 

Povo”. Em 1924 foi deportado para Lisboa. 

 Felipe Gil de Souza Passos, português e anarquista, por sua vez, chegou ao 

Brasil muito jovem. Em São Paulo, estudou Sociologia e militou no anarco-

sindicalismo. Dirigiu jornais e revistas, foi teatrólogo e poeta. Entre suas obras estão 

“Madame Fim do Século”, “Último Quadro” e “Anarquismo e Mecânica Social”. 

Faleceu em São Paulo no ano de 1965.
72

 

 Por fim, Edgard Rodrigues, pseudônimo Antônio Francisco Correia, nasceu em 

Angeiras, Portugal. Filho de militante anarco-sindicalista, fugiu da ditadura de Salazar 

e chegou ao Brasil em 1951. Dedicou-se à pesquisa sobre a memória anarquista no 

Brasil. Participou do Centro de Estudos do Professor José Oiticica, até ser fichado pela 

ditadura militar. Fundou a editora Mundo Livre. Publicou artigos em jornais e revistas 

no Brasil e em Portugal. Escreveu sobre a ditadura salazarista e reuniu um enorme 

acervo sobre o movimento operário e sindical. Escreveu inúmeras obras, entre as quais 

“Socialismo e Sindicalismo no Brasil” (1969), “Novos Rumos” (1972) e “Os 

Companheiros” (1994). Foi sócio e colaborador da Associação Brasileira de Imprensa. 

 Percebe-se claramente que os imigrantes portugueses participaram densamente 

das lutas sociais em São Paulo, a análise está baseada nos prontuários do DEOPS. 
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Prontuários do DEOPS – Portugueses 

 

Prontuário nº 175658 – Abílio José das Neves 

Nome da Instituição: DEOPS 

Filiação: Júlio dos Anjos Neves e Antonia C. Povoa 

Nascimento: 30/09/1903 Estado: País: 

Cor/Raça: branco Religião: 

Naturalidade: Carvalhais Nacionalidade: Português 

Profissão: Pintor  

Sexo: masculino Estado civil: 

Residência: Rua Santo Amaro, 58 (antes de ser expulso) - Cidade: São Paulo (SP) 

                    Rua Topázio, 151 (após voltar ao Brasil) 

Crime Político: anarquismo - comunismo 

Data da prisão: 17/02/36 Data da libertação: 

Quando foi expulso do país: 08/05/1936 

Tipos de Documentos:                                                  Tipos de Fontes arroladas: 

- Requerimento - Imagens (03) 

- Poder Judiciário - Folheto (01) 

- Certidão - Boletim 
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- Departamento de Investigação - Jornais (vários) 

- Registro DEOPS - Revistas 

- Confirmação de Deportação - Livros 

- Declaração 

- Recito 

Resumo Geral do Prontuário: 

Segundo Abílio J. das Neves, seu irmão Francisco A. das Neves, pela convivência com 

anarquistas, tornou-se simpatizante do anarquismo. Com ambos foram encontrados 

livros e jornais de caráter anarquista e comunista. No Prontuário do DEOPS foram 

fichados como comunistas. Foram expulsos em 1936, embora morassem no Brasil há 

dez anos. Em 1953, Abílio retornou ao Brasil e seu irmão permaneceu em Portugal.  

Identificação do período coberto pelos autos: 1936 

Número de folhas do Prontuário: 07 

 

 

Prontuário nº 1314 – Antonio Vieira 

Nome da Instituição: DEOPS 

Filiação: Luis Vieira e Maria Araújo 

Idade: 41 anos Estado:  País: Portugal 

Naturalidade: Santa Cruz Nacionalidade: Português 

Cor/raça: branco Religião:  

Profissão: comerciante 

Sexo: masculino Estado Civil: casado 

Residência: Rua Ilda, 11 - Casa Verde - São Paulo (SP) 

Crime Político: comunismo 

Data da Prisão: Data da libertação: 

Quando foi expulso do país: 

Tipos de Documentos: 

- Certidão 

- Pedido de Antecedentes políticos e criminais 
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- Resposta arquivo geral 

- Requerimento de certidão 

Resumo Geral do Prontuário: 

Antonio Vieira pediu uma certidão negativa de seus antecedentes criminais para obter 

carteira de motorista. No Arquivo Geral foi identificado com nome igual a um 

simpatizante do Partido Comunista de Franca. Mas na 2ª auditoria nada foi encontrado 

contra ele. Teve seu requerimento aceito. 

Identificação do Período coberto pelos  autos: 08 de julho de 1974 - 19 de agosto de 

1974 

Número de folhas do Prontuário: 06 

Palavras-chave: certidão, carteira de motorista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prontuário nº 4078 – Orlando de Freitas 

Nome da Instituição: Polícia do Estado de São Paulo 

Filiação: Antonio Rodrigues de Freitas e Ana M. Brazão 

Nascimento: 22/06/1915 Estado: Funchal País: Portugal (Ilha da Madeira) 

Cor/Raça: branco Religião: católica 

Naturalidade: Funchal Nacionalidade: Portuguesa 

Profissão: doméstico (ajudante de zelador) 

Sexo: masculino Estado civil: 

Residência: 

Crime político: Simpatizante do Eixo 
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Data da Prisão: 15/03/1942 Data da Libertação: 18/12/1942 

Quando foi expulso do país: 

Tipos de Documentos: 

- Delegacia de Polícia 

- Serviço de identificação 

- Relatório da Superintendência de Segurança Pública 

- Tribunal de Segurança Nacional 

- Arquivamento do Processo no Ministério 

- Anistia: 15 de abril de 1945 - decreto 7474 

Resumo Geral do Prontuário: 

Orlando de Freitas foi indiciado pelo DEOPS por ser simpatizante do eixo e ter se 

regozijado pelo afundamento de navios brasileiros; várias testemunhas foram 

arroladas. Esteve prestes a ser expulso do Brasil, estando numa lista de indivíduos que 

deveriam deixar o país. O processo, contudo, foi arquivado em 1945, e Orlando de 

Freitas beneficiado com a anistia em abril de 1945, decreto 7474 do Governo Federal. 

Identificação do Período coberto pelos autos: 1942 - 1945 

Número de folhas do prontuário: 44  

Palavras-chave: Eixo, simpatizante, Português 

 

 

 

 

 

 

Prontuário nº 1202 – Ernesto Lopes 

Nome da Instituição: Delegacia Ordem Política e Social 

Filiação: Guilherme Lopes 

Idade: 26 anos Estado: País: 

Cor/Raça: branco Religião: 

Naturalidade: Trás os Montes Nacionalidade: Português 
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Profissão: Operário Metalúrgico 

Sexo: masculino Estado civil: solteiro 

Residência: Rua Chavantes, 137 - São Paulo (SP) 

Crime político: atitudes subversivas (PCB) 

Data da prisão: Data da liberação: 

Quando foi expulso do país: 

Tipos de Documentos:   Tipos de Fontes arroladas: 

- Cópia do Relatório do Inquérito   - Imagem: 

   sobre Ernesto Lopes   - Folhetos: vários - 1º de maio 

   - Boletim: 

   - Jornais: vários 

   - Revistas: várias 

   - Livros: vários 

Resumo do Prontuário: 

De acordo com o laudo, Ernesto Lopes foi considerado nocivo ao país por atitudes 

comunistas junto ao PCB, visto que possuía vários jornais, revistas e livros proibidos. 

No dia anterior ao 1º de maio ajudou a espalhar propaganda do PCB, pedindo a filiação 

dos operários, com o intuito de promover idéias bolchevistas. 

Identificação do período coberto pelos autos: 1926 

Número de Folhas: 02 

Palavras-chave: subversão, operários, PCB 

 

 

 

 

 

 

 

Prontuário nº 1119 – Antonio José Piedade 

Nome da Instituição: Delegacia de Ordem Política e Social 
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Filiação: Pedro José e Julia Piedade 

Idade: 18 anos Estado: País: Portugal 

Naturalidade: Coimbra Nacionalidade: Português 

Cor/raça: branco Religião: 

Profissão: Maquinista  

Sexo: masculino Estado civil: casado 

Residência: Av. Washington Luis - Cidade: Santos 

Crime Político: Comunista 

Data da Prisão: 05/09/1937 Data da libertação: 24/12/37 

Quando foi expulso do país: 

Tipos de Documentos:   Tipos de Fontes arroladas: 

- Pedido de prisão   - Imagem: 2 fotos 

- Foto – Pancho   - Folhetos: 

- Resposta ao pedido   - Boletim: 

- Auto de Delegacias Complementares  - Jornais: 

- Confirmação de Processo   - Revistas: 

- Telegrama confirmando prisão  - Livros: 

- Declaração do preso 

- Pedido de despacho 

- Pedido de libertação - confirmação - absolvição 

- Relação de pessoas processadas por atividades comunistas 

Resumo Geral do Prontuário: 

Pancho foi acusado de participar da Juventude Comunista, porém afirmou não ser 

comunista, só tendo participado de algumas palestras, convidado por Amílcar Wilson 

Pereira e Sebastião Alves de Andrade, que também estavam sendo processados. 

Alegou ter fugido para a fazenda de sua mãe quando soube que a polícia o estava 

procurando. 

- Identificação do período coberto pelos autos: 1936 - 1938 

- Número de Folhas do Prontuário: 42 

- Palavras-chave: Juventude Comunista, maquinista, palestras 
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Prontuário nº 1107 – João Paulo Fernandes ou Ernesto Nirval 

Nome da Instituição: Delegacia de Ordem Política e Social 

Filiação: José Fernandes e Maria da Ascensão 

Nascimento: 10/01/1876 Estado: Guarda País: Portugal 

Cor/Raça: branco Religião: 

Naturalidade: Sandomil Nacionalidade: Portuguesa 

Profissão: Eletricista  

Sexo: masculino Estado civil: 

Residência: Rua Padre Adelino, nº 35 - São Paulo (SP) 

Crime político: Comunismo 

Data da prisão: 03/08/1931 Data da libertação: 

Quando foi expulso do país: 1933 

Tipos de Documentos:   Tipos de Fontes arroladas: 

- Delegacia de Ordem Política e Social  - Imagem: Fotos 

- Consulado de Portugal em São Paulo  - Folhetos: vários 

- Gabinete de Investigações   - Boletim: vários 

- Repartição Central de Polícia   - Jornais: PCB 

- Delegacia Auxiliar do Distrito Federal   - Livros:  “O Capital”, “Manifesto 

Comunista”  

- Gabinete de Investigações - SP     e “Sem novidades no Front” 

- Ficha do Partido Comunistas - adesão  - Mimeografo 

- Boletim Interno do PCB 

- Cadernetas do Réu 

Resumo Geral do Prontuário: 

O prontuário cobre desde 1931 (1ª prisão) até 1933, data da expulsão. Segundo o 

DEOPS, João P. Fernandes ou Ernesto Nirval era um agitador comunista filiado ao 

PCB. Com ele foram encontrados livros proibidos, jornais e outros materiais 
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apreendidos em sua 1ª prisão. Era eletricista de profissão e havia sido pedreiro. Contém 

no prontuário: cadernetas de preso, jornais do PCB, bilhetes e extenso material. Em 

1933 foi preso pela 2ª vez e expulso do país. 

Identificação do período coberto pelos autos: 1931 - 1933 

Número de Folhas: 60 

Palavras-chave: comunismo, português, agitador 

 

 

 

Prontuário nº 1015 – Benjamim Gomes 

Nome da Instituição: Delegacia de Ordem Política e Social 

Filiação: João Gomes Barreiro e Maria Gonçalves Barreiro 

Nascimento: 1890 Estado: Minho País: Portugal 

Cor/Raça: branco Religião: 

Profissão: Garçom 

Sexo: masculino Estado civil: casado 

Residência: Avenida Francisco Glicério, 261 - Santos (SP) 

Crime Político: Reunião clandestina de Sindicato dos Hotéis, Restaurantes e 

Similares 

Data da prisão: 28/09/37 Data  da liberação: 19/02/1938 

Quando foi expulso do país: 

Tipos de Fontes arroladas: 

- Imagens: 

- Folhetos: 

- Boletins: 

- Jornais: vários 

- Revistas: 

- Livros: 

Resumo Geral do Prontuário: 
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O Sindicato dos Empregados de Hotéis, Restaurantes e Similares foi fechado. Suas 

reuniões, portanto, eram consideradas clandestinas. No entanto, o jornal “A Tribuna de 

Santos” convocou os encarregados do Sindicato para uma reunião, que aconteceria de 

16 a 24 de setembro de 1937. Foram processados: Raul Camargo, Vitorino Pinhão, 

Oswaldo Cozza, Henrique Esteves, José de Araújo, Ernesto Taveira e Benjamim 

Gomes. Benjamim Gomes foi fichado pelo DEOPS. 

Identificação do período coberto pelos autos: Setembro de 1937 a 19 de fevereiro de 

1938 

Palavras-chave: Sindicato, fechamento, garçom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prontuário nº 1281 – Antonio Ferreira 

Nome da Instituição: Delegacia de Ordem Política e Social 

Filiação: David de Ferreira e Anna Ferreira 

Nascimento: 12/11/1907 Estado: País: Portugal 

Cor/Raça: branco Religião: 

Naturalidade: Trás os Montes Nacionalidade: Portuguesa 

Profissão: bancário aposentado 

Sexo: masculino Estado Civil: casado 

Residência: Rua Macoembu, 205 - São Paulo (SP) 

Crime Político:  

Data da prisão: Data da libertação: 

Quando foi expulso do país: 

Tipos de Documentos:   Tipos de Fontes arroladas: 
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- Obtenção de carteira de motorista  - Imagens: 

- Antecedentes criminais   - Folhetos: 

- Pedido de bons antecedentes   - Boletins:        

- Papel que indicava suposto processo  - Revistas: 

   - Jornais: 

   - Livros: 

Resumo Geral do Prontuário: 

Antonio pediu ao DEOPS um atestado de bons antecedentes para tirar carteira de 

motorista. Nos laudos consta que foi indiciado por propaganda subversiva, mas como 

foi absolvido por falta de provas o pedido foi atendido. 

Identificação do período coberto pelos autos: 1974 

Número de Folhas do Prontuário: 08 

Palavras-chave: carteira de motorista, propaganda, subversão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prontuário nº 1237 – Candito Sá 

Nome da Instituição: Delegacia de Ordem Política e Social 

Filiação: Manoel Sá e Maria da Conceição 

Idade: 57 anos Estado: País: Portugal 

Cor/Raça: branco Religião: 

Naturalidade: Nacionalidade: Português 

Profissão: funcionário público  

Sexo: masculino Estado civil: 

Residência: Rua Prates, 689 - Luz - São Paulo (SP) 
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Crime Político: maus tratos a brasileiros 

Data da prisão: Data da libertação: 

Quando foi expulso do país: 

Tipos de Documentos:   Tipos de Fontes arroladas: 

- Histórico do empregado - Depto. Águas e Esgoto  - Imagem 

- Depoimentos   - Folhetos 

- Lista de defesa   - Boletim 

- Conclusão do investigador   - Jornais 

- Requerimentos   - Revistas 

   - Livros 

Resumo Geral do Prontuário: 

Candido foi acusado, por seu subalterno da Companhia de Águas e Esgoto, de ser 

grosseiro com os subordinados. Além disso, costumava dizer frases como “Mais vale 

um russo que 100 brasileiros” e afirmar que desligava o rádio quando começava a 

“Hora do Brasil”. Porém, foi inocentado. 

Identificação do período coberto pelos autos: 1939 

Número de folhas do prontuário: 27 

Palavras-chave: Maus tratos, subalternos, brasileiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prontuário nº 1329 – Manuel Pinheiro 

Nome da Instituição: Delegacia de Ordem Política e Social 

Filiação: Antonio Pinheiro e Emília Ferreira 

Nascimento: 18/12/1914 Estado: Coimbra País: Portugal 
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Cor/Raça: branco Religião: 

Naturalidade: Paião Nacionalidade: Português 

Profissão: bancário  

Sexo: masculino Estado civil: 

Residência: Rua Tijuco Preto, 188 - Tatuapé - São Paulo (SP) 

Crime Político:  

Data da prisão: Data da libertação: 

Quando foi expulso do país: 

Tipos de Documentos:   Tipos de Fontes arroladas: 

- Pedido de antecedentes políticos e criminais  - Imagem 

- Certidão   - Folhetos 

- Pedido de Certidão   - Boletim: Congresso 

Comunista 

- Carta de motorista   - Jornais 

   - Revistas 

   - Livros 

Resumo Geral do Prontuário: 

Manuel Pinheiro pediu certidão negativa de antecedentes criminais para obter carta de 

motorista. Nos arquivos gerais constava pessoa de mesmo nome, um foragido acusado 

de ser comunista na cidade de Santo Anastácio (SP). Assinou um boletim de 

convocação de um Congresso Comunista. Como não havia provas de que era o outro 

Manuel, obteve o requerimento. 

Identificação do período coberto pelos autos: 24/04/74 a 20/06/74 

Número de folhas do prontuário: 06 

Palavras-chave: certidão, carteira de motorista, Congresso Comunista 
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Prontuário nº 1011 – Ennio Juvenal Alves 

Nome da Instituição: Delegacia de Ordem Política e Social 

Filiação: J. J. Alves Costa 

Idade: 47 anos em 1934 Estado: País: Portugal 

Cor/Raça: branco Religião: 

Naturalidade: Vila Nova de Gaia Nacionalidade: Portuguesa 

Profissão: Agente Consular 

Sexo: masculino Estado civil: casado 

Residência: 

Crime Político: estelionato 

Data da prisão: 07/11/1940 Data da libertação: 07/11/1940 

Quando foi expulso do país: 

Tipos de Documentos:   Tipos de Fontes arroladas: 

- Secretaria de Segurança Pública  - Imagem 

- Delegacia de Ordem Política   - Folhetos 

- Superintendência de Segurança Pública e Social  - Boletim (01) 

- Delegacia Especializada em Estrangeiros  - Jornais 

   - Revistas 

   - Livros 

Resumo Geral do Prontuário: 

Ennio Juvenal Alves pertencia à Diretoria do Clube Português. Em depoimento disse 

que não permitiu que um aviso fosse colocado no quadro de avisos. Relatou ter muitos 

inimigos e não se envolver com política. George Keller, cidadão francês, procurou o 

escritório de Ennio Alves para trazer sua filha e genro para o Brasil. Ennio o 

aconselhou a fazer um depósito de seiscentos contos de réis. O delegado Venâncio 

Ayres estranhou o fato e abriu inquérito. 

Identificação do período coberto pelos autos: 1934 - 1940 

Palavras-chave: clube Português, agente consular, estelionato 
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Prontuário nº 1327 – Manuel de Oliveira 

Nome da Instituição: Delegacia de Ordem Política e Social 

Filiação: Joaquim de Oliveira e Maria Nazaria 

Nascimento: 03/06/1925 Estado: País: Portugal 

Cor/Raça: branco Religião: 

Naturalidade: Santa Catarina Nacionalidade: Português 

Profissão: comerciante  

Sexo: masculino Estado Civil:  casado 

Residência: Rua 28, nº 2390 - Barretos (SP) 

Crime Político: 

Data da prisão: Data da libertação: 

Quando foi expulso do país: 

Tipos de Documentos:   Tipos de Fontes arroladas: 

- Certidão de Antecedentes políticos e criminais  - Imagem 

- Carteira de Motociclista   - Folhetos 

- Informações do Arquivo Geral  - Boletim 

   - Jornais 

   - Revistas 

   - Livros 

Resumo Geral do Prontuário: 

Manuel de Oliveira pediu certificado de antecedentes para tirar carteira de motociclista. 

No Arquivo Geral havia outras pessoas com o mesmo nome, alguns comunistas, como 
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Manuel Oliveira de Mogi das Cruzes, do Paraná. Como não havia provas, recebeu o 

certificado. 

Identificação do período coberto pelos autos: 20/05/1974 a 12/06/1974 

Palavras-chave: certificado, carta de motociclista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prontuário nº 1164 – Chrisostomo de Oliveira                                               

Nome da Instituição: Delegacia de Ordem Social 

Filiação:  João Lopes de Oliveira e M. Adelaide de Oliveira 

Idade: 30 anos Estado: País: Portugal 

Cor/Raça: branco Religião: anticlerical 

Naturalidade: Mortagna - Beira Alta Nacionalidade: Português 

Profissão: torneiro mecânico e jornalista 

Sexo: masculino Estado civil: casado 

Residência: Rua Afonso Pena - Cruzeiro (SP) 

Crime Político: Comunismo - Associação 23 de Agosto 

Data da Prisão: 04/07/1931 Data da libertação: 

Quando foi expulso do país: 

Tipos de Documentos:   Tipos de Fontes arroladas: 

- Boletim do Serviço de Identificação  - Imagem - foto de Chrisostomo 

- Termo de Declaração   - Folhetos - sim 

- Qualificação   - Boletim- sim 

- Cópia - relatório do caso   - Jornais 
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- Resultado da investigação   - Revistas 

- Cópia de Aviso de Manifestação  - Livros: sim 

Resumo Geral do Prontuário: 

Apesar de ter sido interrogado sob suspeita de comunismo, Chrisostomo de Oliveira, 

diretor da Associação 23 de Agosto, negou o envolvimento dos diretores de tal 

instituição com o Comunismo. Também pertencia a outras associações, como Primeiro 

de Maio e Federação Operária de São Paulo. Alegou que desconhecia o conteúdo os 

livros da biblioteca da Associação, de cunho comunista. Segundo ele, o próprio 

bibliotecário desconhecia também os folhetos de cânticos da canção “A Internacional”. 

Negou o envio de cartas a capitalistas para ajudar na libertação de presos comunistas. 

Contudo, uma investigação promovida pelo delegado de Taquaritinga, Homero de 

Amaral, o indiciou como um dos responsáveis pela propaganda em “Cruzeiro”. 

Aparentemente, foi preso, mas depois solto (sem data certa). Fazia reuniões em casas 

de operários e, segundo o Delegado, era agitador de greves, comunista e jornalista. 

Identificação do período coberto pelos autos:  1931 - 1938 

Número de folhas do prontuário: 09 

Palavras-chave: comunismo, 23 de agosto, propaganda 

 

Prontuário nº 283 – José Rodrigues 

Nome da Instituição: Delegacia de Ordem Social 

Filiação: Joaquim Rodrigues e Rosa da Silva 

Nascimento: 03/09/1901 Estado: País: Portugal 

Cor/Raça: branco Religião: 

Profissão: Ferroviário da Cia. Mogiana 

Sexo: masculino Estado civil: solteiro 

Residência: Rua Júlio de Castilhos - São Paulo (SP) 

Crime Político: anarquismo 

Data da prisão: 1920 Data da libertação: 

Quando foi expulso do país: 

Tipos de Documentos:   Tipos de Fontes arroladas: 
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- Cópia do Telegrama do Delegado Auxiliar de Campinas - Imagem 

- Relação de pessoas processadas por atividades comunistas - Folhetos 

- Secretaria da Segurança Pública  - Boletim 

- Expulsão de Estrangeiros   - Jornais 

   - Revistas 

   - Livros 

Resumo do Prontuário: 

José Rodrigues tinha 19 anos quando foi processado. Considerado agitador de greves 

na Cia. Mogiana, confabulava com a União Ferroviária para que ocorresse a greve. 

Fazia reuniões de “caráter subversivo”. 

Número de folhas do prontuário: 21 

Palavras-chave: anarquismo, ferroviário, Sindicato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prontuário nº 1080 – Eduardo Basílio 

Nome da Instituição: Delegacia de Ordem Social 

Filiação: Joaquim Basílio e Joaquina Vitória 

Idade: 50 anos Estado: País: Portugal 

Cor/Raça: branco Religião: 

Naturalidade: Guarda Nacionalidade: Portuguesa 

Profissão: Pintor  

Sexo: masculino Estado civil: 
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Residência: Rua  Progectada, nº 150, casa 76 - Santos (SP) 

Crime Político: Comunismo 

Data da prisão: 31/12/1936 Data da libertação: 

Quando foi expulso do país: 1937 

Tipos de Documentos:   Tipos de Fontes arroladas: 

- Delegacia Regional de Polícia - Santos  - Imagem 

- DEOPS - São Paulo   - Folhetos 

- Serviço de Identificação   - Boletim 

- Ministério da Justiça e Negócios Exteriores  - Jornais 

   - Revistas 

   - Livros 

Resumo Geral do Prontuário: 

Eduardo Basílio era pintor e residia em Santos. Segundo a Delegacia Regional de 

Polícia, era agitador da classe operária, incitava greves e, em 1933, entrou para o 

Sindicato da Construção Civil, no qual foi tesoureiro. Entre 1934 e 1935 aconteceram 

duas greves em Santos organizadas por este Sindicato. A primeira durou 88 dias e a 

segunda terminou com o fechamento do Sindicato pela Polícia. Em 10 de novembro de 

1937 Eduardo Basílio foi inocentado pelo Tribunal de Segurança Nacional. Contudo, 

logo depois, ainda em 1937, foi posto para fora das fronteiras brasileiras. 

Identificação do período coberto pelos autos: 1936 - 1937 

Número de folhas do Prontuário: 58 

Palavras-chave: português, sindicato, expulsão 

 

 

 

 

 

Prontuário nº 1258 – José Martins 

Nome da Instituição: Delegacia de Ordem Social 

Filiação: José Martins e Thereza de Jesus 
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Nascimento: 17/02/1905 Estado: País: Portugal 

Cor/Raça: branco Religião: 

Naturalidade: Guarda Nacionalidade: Português 

Profissão: operário tecelão 

Sexo: masculino Estado Civil: solteiro 

Residência: Rua Júlio de Castilhos, 51 - São Paulo (SP) 

Crime Político: Comunismo 

Data da prisão: 03/10/1931 Data da libertação: 

Quando foi expulso do país: 24/01/1934 

Tipos de Documentos:   Tipos de Fontes arroladas:  

- Registro Geral   - Imagem - foto 

- Delegacia de Ordem   - Folhetos- sim 

- Gabinete de Investigações   - Boletim-sim 

- Presídio Político da Capital - São Paulo  - Jornais-sim 

- Carteira de Trabalho   - Revistas-sim 

   - Livros-sim 

Resumo Geral do Prontuário: 

José Martins foi preso pelo DEOPS por ser comunista. Tinha amplo material de 

propaganda política em sua casa. Angariou fundos para o “Socorro Vermelho 

Internacional”. Tinha dois exemplares do jornal revolucionário “O Preso Proletário”, 

dois exemplares da canção “A Internacional”, seis ingressos com direito a sorteio do 

quadro “Lenine”, vários exemplares dos folhetos “A luta pelo marxismo e leninismo 

na América Latina” e “Resoluções adotadas pelo PCB”, além de dois exemplares do 

jornal “União de Ferro”. Foi expulso do território nacional em 1934. 

Identificação do período coberto pelos autos: 1931 - 1934 

Número de folhas do Prontuário: 33 

Palavras-chave: comunista, operário, português 
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Prontuário nº 2629 – Elias Valente 

Nome da Instituição: Delegacia de Ordem Social 

Filiação: José Valente e Margarida Valente 

Idade: 33 anos Estado: País: Portugal 

Cor/Raça: branco Religião: 

Naturalidade: Guarda Nacionalidade: Português 

Profissão: vidreiro 

Sexo: masculino Estado Civil:  casado 

Residência: Rua Henrique Sertório, 83 - São Paulo (SP) 

Crime Político: Anarquismo 

Data da prisão: 14/11/1933 Data da libertação: 

Quando foi expulso do país: 

Tipos de Documentos:   Tipos de Fontes arroladas:  

- Polícia de São Paulo - Carta   - Imagem 

- Gabinete de Investigações   - Folhetos 

- Delegacia de Ordem Social   - Boletim 

- Lista de Elementos que fazem parte do PCB,  - Jornais 

   extremistas e anarquistas   - Revistas 

   - Livros 

Resumo Geral do Prontuário: 

Elias Valente foi acusado pelo proprietário da chácara em que trabalhava como caseiro, 

Sr. Michel, de ser anarquista. O Sr. Michel queria também que Elias desocupasse sua 

chácara, mas o contrato entre ambos era legal. O empregado pretendia desocupar a casa 

assim que ficasse pronto o barracão que estava construindo. Na ocasião em que 

acontecia um piquenique de escoteiros na referida chácara, o proprietário acusou Elias 

Valente de ter levado ao local elementos estranhos e perniciosos. Dois investigadores 

se apresentaram ao proprietário e não ocorreu nada de anormal. No prontuário do 

DEOPS  consta que Elias Valente tinha “idéias avançadas”. 
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Identificação do período coberto pelos autos: 21/11/1933 a 12/07/1934 

Número de folhas do prontuário: 07 

Palavras-chave: anarquista, português, vidreiro 

 

 

 

 

Prontuário nº 1916 – Francisco Jardim 

Nome da Instituição: Delegacia de Ordem Social 

Filiação: José Jardim e Agda Joaquim Jardim 

Nascimento: 22/02/1907 Estado: País: Portugal 

Cor/Raça: branco Religião: 

Naturalidade: Alfândega da Fé  Nacionalidade: Português 

Profissão: vidreiro  

Sexo: masculino Estado civil: 

Residência: São Paulo (SP) 

Crime Político: Comunismo e anarquismo 

Data da prisão: 21/05/1932 Data da libertação: 

Quando foi expulso do país: 

Tipos de Documentos:   Tipos de Fontes arroladas: 

- Gabinete de Investigação   - Imagem 

- Levante Comunista - 1º de maio - 28/07/1939  - Folhetos: bilhetes que 

denunciam Francisco  

   - Boletim - Sindicato de 

Operário do Belém 

   - Jornais 

   - Revistas 

Resumo Geral do Prontuário: 
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Segundo denúncias, Francisco Jardim era conhecido como anarquista e secretário do 

Sindicato Operário do Belém. Ainda conforme denúncias, em sua residência havia 

farta propaganda vermelha. 

Identificação do período coberto pelos autos: 1932 - 1939 

Número de folhas do prontuário: 05 

Palavras-chave: anarquista, português, Sindicato do Belém 

 

Alguns portugueses foram perseguidos e processados pelo DEOPS por crime 

contra a economia popular; geralmente eram comerciantes e padeiros. 

 

 

 

 

 

 

Prontuário nº 1218 – Manuel da Costa 

Nome da Instituição: Delegacia de Ordem Social 

Filiação: Joaquim da Costa e Ana Monteiro 

Nascimento: 02/04/1918 Estado: País: Portugal 

Cor/Raça: branco Religião: católico 

Naturalidade: Vizeu Nacionalidade: Português 

Profissão: comerciante 

Sexo: masculino Estado Civil: casado 

Residência: Rua Maestro Cardim, 1224 - São Paulo (SP) 

Crime Político: crime contra a economia popular 

Data da prisão: Data da libertação: 

Quando foi expulso do país: 

Tipos de Documentos:   Tipos de Fontes arroladas: 

- Relatório do caso   - Imagem 

- Guia de Identificação   - Folhetos 
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- Ficha de Registro Geral do DEOPS  - Boletim 

- Cópia do relatório do caso   - Jornais 

- Indicação da condição do acusado  - Revistas 

- Decisão Final do Inquérito (oficial e cópia)  - Livros 

- Certificado de inocência da Secretaria dos   - Impressões digitais 

   Negócios de Segurança Pública 

Resumo Geral do Prontuário: 

Manuel da Costa foi fichado pelo DEOPS e depôs no caso da majoração do preço do 

pão de sua padaria. Era sócio de outro imigrante português. Foi absolvido após a 

conclusão do inquérito. 

Identificação do período coberto pelos autos: 1947 - 1952 

Número de folhas do prontuário: 13 

Palavras-chave: crime de economia popular, padaria 

 

 

 

 

 

 

 

Prontuário nº 46482 – Emília Sobral dos Santos 

Filiação: José Sobral e Elisa da Conceição 

Nascimento: 1895 Estado: País: Portugal 

Cor/Raça: branca Religião: 

Naturalidade: Lisboa Nacionalidade: Portuguesa 

Profissão: doméstica 

Sexo: feminino Estado Civil: casada 

Residência: Rua dos Guaianazes, 504 - São Paulo (SP) 

Crime Político: Crime contra a economia popular 

Data da prisão: Data da Libertação: 
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Quando foi expulso do país: 

Tipos de Documentos:   Tipos de Fontes Arroladas: 

- Inquérito Policial   - Imagem 

- Tribunal de Segurança Nacional - RJ 1940  - Folhetos 

- Arquivamento do Processo   - Boletim 

   - Jornais 

   - Revistas 

   - Livros 

Resumo Geral do Prontuário: 

Emília S. dos Santos sublocava o imóvel situado na Rua Guaianazes, 504. Vários 

locatários a acusaram de aumentar descabidamente o aluguel. O locatário e seus 

procurados elevaram o aluguel devido às benfeitorias feitas no imóvel. Segundo o 

delegado, não há como incriminar nenhum dos indiciados. O Presidente do Tribunal, 

ministro Barros Barreto, procedeu o arquivamento do processo em 19 de novembro de 

1940. 

Identificação do período coberto pelos autos: Novembro e dezembro de 1940 

Número de folhas do Prontuário: 03 

Palavras-chave: sublocação, crime, economia popular 

 

 

 

 

 

 

 

Prontuário nº 57099 – Teresa de Jesus Sobrado 

Nome da Instituição: Delegacia de Ordem Social 

Filiação: José Xavier e Teresa de Jesus Sobrado 

Nascimento: 15/11/1906 Estado: País: Portugal 

Cor/Raça: branca Religião: católica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 

84 

Naturalidade: Guarda Nacionalidade: Portuguesa 

Profissão: doméstica 

Sexo: feminino Estado Civil: casada 

Residência: Rua João Guerra, 141 - Santos (SP) 

Crime Político: crime contra a economia popular 

Data da prisão: Data da libertação: 

Quando foi expulso do país: 

Tipos de Documentos:   Tipos de Fontes arroladas: 

- Repartição Central de Polícia –  - Imagem 

   06 de junho de 1945   - Folhetos 

- Gabinete de Investigações   - Boletim 

- Delegacia do DEOPS   - Jornais 

   - Revistas 

   - Livros 

Resumo Geral do Prontuário: 

A acusada havia vendido 1 kg de sal tabelado (0,70 centavos) e o pacote continha 960 

gramas. 

Identificação do período coberto pelos autos: Março de 1945 a junho de 1945 

Número de Folas do Prontuário: 04 

Palavras-chave: sal, peso, crime contra a economia popular 
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Prontuário nº 1214 – José  Magalhães 

Nome da Instituição: Delegacia de Ordem Social 

Filiação: José Magalhães e Francisca Braga 

Nascimento: 06/06/1920 Estado: País: Portugal 

Cor/Raça: branco Religião: católica 

Naturalidade: Serva Nacionalidade: Português 

Profissão: comerciante 

Sexo: masculino Estado Civil: casado 

Residência: Rua Antonio de Oliveira, 1007 - São Paulo (SP) 

Crime Político: crime contra a economia popular 

Data da prisão: Data da libertação: 

Quando foi expulso do país: 

Tipos de Documentos:   Tipos de Fontes arroladas: 

- Relatório do caso   - Imagem 

- Guia de Identificação   - Folhetos 

- Indicação da Condição de Acusado em Inquérito  - Boletim 

- Certificado de anulação do processo  - Jornais 

- Ofício Criminal   - Revistas 

   - Livros 

   - Impressões digitais: sim 

Resumo do Prontuário: José Magalhães foi indiciado por não obedecer a tabela de 

preços definida pelo governo, vendendo carne em seu açougue com tarifa mais alta. O 

processo foi julgado nulo pelo juiz titular da 12ª Vara Criminal. 

Identificação do período coberto pelos autos: 1947 - 1956 

Número de folhas do prontuário: 06 

Palavras-chave: economia popular, crime, açougue 
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Ego História: Fascismo no Estado de São Paulo 

                                                                              Ines M. Minardi e Esmeralda Rizzo 

 

 Muito tem se escrito sobre o fascismo no Brasil que teve seu início nos 

primeiros anos da década de 1920 na Europa, com ecos no Brasil a partir da década de 

30. Antes disso, o fascismo era visto como algo de pouco interesse geral e "coisa de 

italianos". Trata-se de uma ideologia política que tem como núcleo, o mito personalista 

e como forma, o populismo ultranacionalista. Os componentes operacionais da 

ideologia fascista... “apontam para a notória primazia do poder político sobre 

considerações de caráter social, econômico e social” 
73

. O Estado corporativista, 

subordina a sociedade e a economia às aspirações de grandeza nacional com natureza 

hierárquica, autoritária e elitista. A importância de seu estudo reside na difusão de seu 

modelo em todos os continentes, obedecendo a características próprias históricas e 

culturais. 

  Embora na prática tenha sido um regime conservador na preservação das 

principais instituições como monarquia, igreja e forças armadas, em sua raiz ideológica 

existiu um forte elemento revolucionário. 
74

 Contudo no fascismo, elites intelectuais e 

políticas, foram excluídas e impedidas da prática política, intelectual e cultural através 

da censura e perseguição, enquadrados na categoria de “inimigos”. 

A intolerância do fascismo deriva claramente de 

seu  nascimento político como ideologia política 

contraposta aos princípios e práticas da 
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democracia liberal. Utilizando os termos de 

Bobbio, o fascismo centrando-se na importância e 

na primazia do poder político, não admite as 

discussões que podem fazer prevalecer a razão... 

porque as verdades do fascismo não são 

necessariamente de origem racional...não 

reconhece o direito natural à vida (o direito 

humano básico) , nem o direito à integridade física 

e todas as liberdades que derivam disto, mas 

propõe uma visão orgânica na qual o bem-estar do 

indivíduo está subordinado ao da comunidade  

(nação-raça) e às leis que esta, desenvolve ao 

longo da história e que impelem seu bem-estar, 

mesmo que para consegui-lo seja necessário o 

sacrifício individual. 
75

 

           Segundo o relato de Silvio Bertoldi, numa livre tradução, temos que a burguesia 

italiana de 1940, era surdamente hostil à guerra, não menos do que a classe operária e 

agrícola. Não odeia ninguém, muito menos franceses e ingleses, companheiros de 

armas contra aquela Alemanha que ao seu lado agora deve combater; como se não 

existisse a antiga aversão italiana pelos austríacos e alemães, inimigos históricos. 

Morrer por Mussolini a quem interessa? Tantos anos de ditadura não foram suficientes 

para persuadir da infalibilidade do gênio que decide por todos. O carisma de o Duce é 

um logro. A mesma burguesia não acreditava mais nas ostentações triunfalistas de 

Mussolini e dos seus asseclas, em suas vazias ameaças ao mundo todo.
76

 

              Entretanto, o conteúdo da secretíssima carta que o Duce escreveu de próprio 

punho endereçada a Hitler, com data de 30 de maio de 1939, participa sua solitária e 

pessoal decisão de aliar-se à Alemanha e com irresponsável exultação, observa que “... 

o povo italiano está impaciente de juntar-se ao povo alemão na luta contra os inimigos 

comuns”, porque a Itália tem...” em bom estado de eficiência cerca de setenta 

divisões”. Declaração falsa porque o exército não dispunha de tanques  de média 

tonelagem, não possuía nenhuma divisão de couraçados e as divisões mais ou menos 

completas somavam apenas dezenove, enquanto a contra aérea  era dotada de canhões 

da guerra de 1915.
77

  Contudo o Pacto de Aço entre os dois países foi firmado sem que 
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ninguém na Itália o desejasse. O contínuo dueto belicoso Mussolini-Hitler ( aliado-

rival ), tomava novo rumo para os italianos que se perguntavam: o que será de nós?
78

 

             A segunda guerra mundial pretendida pela Alemanha despertou lembranças de 

experiências vividas num passado não muito distante para a geração que padeceu a 

tragédia de 1915-18, e que por ocasião da segunda grande guerra, contava com 40 a 50 

anos. Aos jovens despertou um senso imediato de novidade e de curiosidade, logo 

perceberiam que abandonariam seus hábitos e programas de vida. 
79

 

            Naturalmente não existia um único abrigo antiaéreo em toda a Itália, nem um 

plano de refugiados para as grandes cidades. Como sempre as ordens foram confusas e 

casuais. Precisariam construir refúgios privados, adequar os porões, as autoridades 

municipais disporem de abrigos públicos. As autoridades públicas não tomaram as 

providências, o povo não se deu o trabalho de pensar, apenas poucas pessoas 

chamaram pedreiros para calçar as estruturas dos telhados com vigas de madeira. Nem 

os padres levaram na devida seriedade a situação.
80

 

 No dia 10 de junho de 1940, Mussolini rompe com um longo silêncio desde o 

1º de setembro do ano anterior em que afirmara que a Itália escolhia a não beligerância, 

a neutralidade. Começa a falar às 18h00 do terraço do Palazzo Venezia. Chegou cinco 

minutos antes, girando a cabeça com o queixo para o alto, da direita para a esquerda, 

como de hábito, as mãos na cintura e às vezes na balaustrada onde pendia a insígnia do 

partido. A praça lotada, de certa forma já prevendo o que ouviria. Mussolini contava 

com quase sessenta anos, inchado porque sua saúde deixava muito a desejar, e por 

conta do mal estar, vivia de mau humor. Oito dias antes do grande discurso, escreveu a 

Hitler uma carta significativa, se lida hoje, serviria como atestado de arteriosclerose. 

Uma carta arrogante e presunçosa de um poder absoluto, sem o senso do limite e do 

ridículo: “o meu programa é o seguinte: segunda feira, 10 de junho, digo dez de junho, 

declaração de guerra, e no dia 11 pela manhã início das hostilidades”. Escreve na 

primeira pessoa, como um nume, acima do que possa pensar o povo e da história, 

árbitro e oráculo do destino de todos; e que pudesse assumir esta aberrante posição 
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demiúrgica. Pode-se estranhar hoje, mas foi fatalisticamente aceito na ocasião, quando 

consentiram a Mussolini que levasse à guerra a Itália, numa decisão arbitrária e pessoal 

nem ao menos comunicada e discutida no Conselho de ministros, omitida até ao 

Grande Conselho do fascismo, órgão máximo de deliberação do regime. Terminou o 

discurso com a frase: “Povo italiano, corra às armas, e demonstra a tua tenacidade, a 

tua coragem, o teu valor”
 81

. Depois dos aplausos, cada qual voltou para casa com seus 

próprios pensamentos, com dificuldade em acreditar na declaração de guerra. 

 Dificuldade esta, que atormenta Ciano, o genro de Mussolini e seu Ministro do 

Exterior. Ele tenta se iludir que é apenas um jogo de faz de conta, principalmente 

depois de ter constatado que o sogro não possuía nenhum plano de guerra e que acima 

de tudo temia a ira de Hitler. Na ocasião da rendição da Itália aos aliados, Ciano já 

estava sofrendo vários processos por enriquecimento ilícito. Suas fugas chegaram ao 

fim no forte Procolo, a alguns quilômetros de Verona, na Itália Setentrional, onde ele e 

outros quatro réus foram executados por um pelotão de fuzilamento.  Edda, que havia 

implorado ao pai que poupasse a vida de seu marido, ficou arrasada com a morte deste 

e quase sofreu um colapso nervoso.
82

  

 Sua escolha foi política e a sua única perturbação, não poder influir nas 

decisões de guerra da Alemanha. A situação italiana continuou se agravando e 

Mussolini percebeu que a Itália não tem a mínima condição de entrar em campo de 

batalha. Mas como dizer isso a Hitler, como sustentar seu olhar, como esclarecer que 

para intervir seria necessária muita ajuda que somente a Alemanha poderia fornecer. 

Escreve a Hitler elencando todas as necessidades italianas e recebe um telegrama como 

resposta: “Duce, lhe agradeço da forma mais cordial a ajuda diplomática e política que 

dispensou à Alemanha e a seus direitos. Estou convencido de poder preencher com as 

forças militares da Alemanha a tarefa que nos propusemos. Creio, portanto de não 

precisar, nestas circunstâncias, da ajuda militar italiana. Agradeço Duce, também por 
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tudo aquilo que virá fazer no futuro para a causa comum do Fascismo e do Nacional-

socialismo”
83

. 

 Este telegrama nunca foi dado a conhecer ao povo alemão, graças à sutil 

perfídia de seu autor. Os alemães ignorando o ocorrido, começaram a desprezar os 

italianos, vira casaca históricos, que faltam com a palavra empenhada.
84

 E não é sem 

razão que o autor, dedicou seu livro “ Ai miei amici che furono jovani  invano e che 

morirono per niente” ( aos meus amigos que foram jovens em vão e que morreram por 

nada ). 

             A propaganda fascista no exterior foi dirigida aos italianos e seus descendentes 

que viviam fora da Itália. Na década de 1930 a máquina fascista se empenhou num 

grande esforço para difundir o fascismo por países europeus e latinos americanos. O 

uso do rádio, veio ao encontro dos interesses da Itália fascista, como meio rápido e 

eficiente na empreitada. Fazia ainda parte da propaganda, o envio de filmes e 

documentários destinados preferencialmente às comunidades italianas, evitando 

discretamente a presença de não italianos, com o intuito de garantir a simpatia tanto do 

governo brasileiro, como da opinião publica em geral. A imprensa escrita não passou 

despercebida nesse processo de propaganda, e foi através de aquisição de jornais e 

publicações de periódicos, por parte dos órgãos italianos no Brasil, que a propaganda 

fascista, conseguiu dividir a população de certa forma em dois grupos distintos, os 

simpatizantes à causa de Mussolini e os antifascistas. Todavia, esta cisão ficou mais 

nítida com a Guerra da Abissínia. É digno de registro que o Brasil, desde o inicio, se 

inclinou numa posição pró Itália, embora não fosse naquele momento, a prioridade da 

propaganda fascista. O alvo eram as populações do Reino Unido e dos Estados Unidos, 

estrategicamente pensados. 

 A opinião pública brasileira foi trabalhada por uma intensa e variada 

mobilização dos prós fascistas no Brasil, na tentativa de encontrar justificação a favor 

da Itália durante a Guerra. Contribuíram para a pronta aceitação dos diferentes núcleos 

de extrema direita que reconheciam no fascismo e depois no nazismo o ideal de 

nacionalismo necessário para uma nova identidade nos trópicos, solução para o 
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excesso de individualismo, falta de disciplina e submissão de um povo diversificado 

em todos os sentidos. 

 Os locais para as discussões e encontros eram variados, com destaque para a 

Societá Dante Alighieri, fasci all´estero e nos vários Dopolavoro ( atividades 

recreativas). 

 Para atrair os intelectuais brasileiros à causa, a literatura fascista distribuía às 

universidades e escolas, farta quantidade de material impresso quanto comendas aos 

interessados. O Duce facilitou a concessão de bolsas de estudos com viagens 

subsidiadas à Itália. Com isso houve um sensível aumento do intercâmbio cultural, 

coroado com a vinda de professores universitários para lecionar em São Paulo, Rio de 

Janeiro e Porto Alegre.  

 Os núcleos conservadores podiam ser encontrados a partir do próprio Estado 

Republicano, como nos grupos emigrados de italianos e alemães que contavam com a 

simpatia da imprensa brasileira e da própria Igreja Católica. Contudo  

Os republicanos constituíram uma minoria de 

italianos residentes no Estado de São Paulo, 

geralmente antigos membros do Partido 

Republicano Italiano, e reuniam-se em círculos 

culturais, como nos Circoli Mazzini. Com a 

ascensão de Mussolini na Itália, houve 

republicanos que se refugiaram no Brasil, onde 

desenvolveram sua luta antifascista
85

.  

            Os subsídios italianos se estenderam para a União Jornalística Brasileira (UJB) 

que se submeteu aos interesses do fascismo. Por ocasião da Guerra na Etiópia (35/36) 

enquanto os antifascistas tentavam induzir a opinião pública a se insurgir contra a 

Itália, os fascistas e a UJB faziam movimento contrário a favor do Duce: 

(...) de fato, em qualquer momento e em qualquer 

ocasião, a UJB mostrou-se obediente à vontade de 

nossas autoridades seguindo as diretrizes com a 

mais leal solicitude, mesmo se tal atitude pudesse 

acarretar danos mais ou menos consideráveis.
86
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 Não foi difícil a absorção pelo Estado dos princípios defendidos pelo 

nazifascismo, se considerarmos a tendência já existente entre nós, de tentar solucionar 

problemas com medidas de exceção, a exemplo do Decreto-Lei criado por Mussolini e 

que tanto caiu no gosto dos nossos governantes até os nossos dias.  

 Entretanto, a Itália levou alguns anos para considerar devidamente o resultado 

do trabalho do fascio no Brasil. As principais instituições na divulgação do fascismo 

entre nós foram a Ópera Nazionale Dopolavoro (OND) e Associação do Fascio de São 

Paulo. Porém, nem todos que se filiavam às duas instituições, estavam realmente 

interessados no aspecto político e sim, pelas atividades sociais como piqueniques, 

festas e jantares; quando não fosse para evitar problemas com o Consulado Italiano e o 

Banco Francês-Italiano que sabiam pressionar e por vezes obrigar a filiação ao fascio 

tanto dos funcionários quanto da clientela. 

 As duas instituições em 1938 alteraram o nome 

respectivamente para Organização Nacional Desportiva (OND) e Ente Assistenziale (o 

Fascio), para dar uma conotação assistencial e não política às instituições.  Contudo, 

não conseguiram ludibriar a Polícia Política de São Paulo, que continuou atenta ao 

movimento dos fascistas. Num relatório, o DEOPS/SP informou para o DOPS do Rio 

de Janeiro em 1939:  

Dirigidos pelo Tenente Renato Bifano, os fascistas 

italianos prosseguem com a máxima liberdade a 

propaganda da ideologia de sua pátria de origem. 

O Tenente Bifano (...) é mantido com ordenado do 

Partido Nacional Fascista ao qual está diretamente 

ligado. (...) Os fundos angariados figuram como se 

fossem para assistência, mas são destinados à 

propaganda e à manutenção de seu pessoal, e das 

seções ocultas espalhadas por todo o país, 

principalmente no Estado de São Paulo. A OND 

era organização conhecida como Ópera Nazionale 

Dopolavoro que agora se apresenta com o disfarce 

de Organização Nacional de Esportes.
87

   

 De um relato da polícia em 1940, emerge um encontro para um banquete num 

restaurante do Cambuci em São Paulo, “vários elementos de destaque do fascismo”, 
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onde estavam presentes o tenente Renato Bifano, Serafino Fileppo Leto, Humberto 

Sola e Conrado Bernacca dentre outros. E que este último fez um discurso inflamado 

em que atacou o Brasil e, 

  (...) perdendo o controle disse que apesar dos 

imigrantes italianos terem sido responsáveis pelo 

enriquecimento de muitos brasileiros, agora eram 

tratados como estrangeiros indesejáveis e sem 

igualdade de direitos. Graças ao regime fascista de 

Mussolini, os italianos não precisavam mais 

emigrar para o Brasil. Com o fascismo esta 

indecência acabou, não virá mais nenhum 

imigrante italiano...por esses cinco anos, muitos 

colonos italianos daqui, plantadores de café irão 

para a Abyssinia.
88

  

          O estado de neutralidade da política brasileira, foi inúmeras vezes afrontado 

pelos fascistas com manifestos nacionalistas italianos, instigando a colônia italiana a 

boicotar produtos ingleses em 1941: 

O dinheiro que deres a estas firmas se transforma 

em projéteis para matar os teus irmãos. (...) Não 

comprar jornais que são pagos para insultar os 

teus irmãos; refute as mercadorias que trazem a 

marca dos ingleses e de seus amigos, também se 

vendidos por italianos; não dar a tua publicidade e 

os teus anúncios de qualquer gênero às estações de 

rádio e aos jornais a serviço da libra esterlina; não 

frequentar locais de propriedade inglesa (...). 

Lembre-se que saber-se-à logo ou tarde se fostes 

capaz de cumprir teu dever para com a Italia.
89

  

 Os manifestos infringiam o Decreto-Lei nº 383, de 18 de abril de 1938, que 

proibia atividades políticas de estrangeiros no Brasil. Como agravante, os filhos 

nascidos no Brasil não eram considerados brasileiros e sim italianos. Assim como, o 

material escolar deveria ser em língua italiana e o conteúdo adequado ao fascismo:  

  Bisogna parlare(...)italiano. La lingua è 

l‟espressione vivente e attiva de un popolo nella 

sua continuità storica e compendia le sue glorie 
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passate con le sue possibilità presenti. Diffondere 

questa coscienzia (...) ed è opera del Fascismo.
90

   

         Somente em 1938, Getúlio regularizou a situação do ensino no Brasil por 

Decreto, proibindo o idioma e os subsídios estrangeiros às escolas. A mais importante 

difusora do fascismo em São Paulo foi o Dante Alighieri, que trazia da Itália os 

diretores e mantinha entre os alunos o cumprimento do fascio. A figura de Mussolini 

era exaltada  e apresentada aos italianos emigrados como não apenas o “Duce”, o 

condutor, o guia, mas nada menos, como o Salvador. 

 A partir de 1922, com a colaboração da imprensa brasileira e italiana, 

controlada pelo fascio, os feitos de Mussolini ganharam estatura de governo “ 

equilibrado e consciente”, para ser admirado e seguido tanto pela Alemanha como pelo 

Brasil. O governo de Getúlio, principalmente no Estado Novo ( 30-45), não perdeu a 

oportunidade de absorver o que lhe fosse de interesse para garantir e preservar o poder. 

Inspiração nazi-fascista foi muito oportuna para conter as massas, impregnar e 

construir o nacionalismo brasileiro e uma identidade nacional. 

 A década de 20 foi de grande esforço para reforçar a identidade nacional. Na 

construção de um nacionalismo, o Brasil buscou fundamentos no positivismo, na 

tentativa de superação das imensas dificuldades para a unificação de um povo 

heterogêneo com culturas díspares entre si. 

 A política Getulista estava afinada com o nazi-fascismo e pretendeu o 

branqueamento da população brasileira facilitando sobremaneira a imigração de 

europeus: 

Em função de seus princípios 

políticos dedicou-se a elaboração de um projeto 

educacional e de uma política imigratória em 

“prol do abrasileiramento da República” fundados 

na intolerância, na xenofobia e no nacionalismo 

exacerbado, elementos característicos dos 

fascismos europeus.
91
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 Perpetrou-se a violência contra os judeus e demais estrangeiros com o aparato 

policial que via à sua volta e alcance, todos os estrangeiros foram tidos  como 

perigosos e cidadãos do eixo, sem o espírito de brasilidade, portanto. 

 Para tal empreitada Getúlio contou com a colaboração dos integralistas, de 

parte dos empresários brasileiros que, em nome do anticomunismo, seguiam a luz do 

farol do integralista Gustavo Barroso, formador de uma “escola de anti-semitas”, com 

várias publicações como: O Quarto Império (1935), A Sinagoga Paulista (1937), 

Judaísmo, Maçonaria e Comunismo (1937), Roosvelt es Judio (1938), além da 

tradução dos Protocolos dos Sábios do Sião.
92

   

 Em nome da “proteção ao homem brasileiro” e ao “progresso material e moral”, 

assim como “a identidade e segurança nacional”, em 1937, com o Estado Novo, teve 

início a política de nacionalização. Do discurso comum entre fascistas, nazistas e 

integralistas se depreendia uma aversão aos comunistas, judeus e liberais. Sob a 

liderança de Plínio Salgado, os “camisas verdes” (arremedo dos “camicenere”, de 

Mussolini), fundado em 1932, foram bem vistos por Getúlio, até a tentativa frustrada 

de tomada de poder em 1938. O fascismo brasileiro representado pelo movimento da 

Ação Integralista Brasileira, inspirado nos modelos italiano e alemão, tinha como 

metas o anticomunismo, anti-semitismo e anti-socialismo. 

 Em 1933, já representava um forte instrumento de repressão contra as massas. 

“Para as autoridades o cárcere tinha também um poder simbólico que inibia a 

sociedade de agir em desacordo com as normas estabelecidas pelo regime vigente” 
93

. 

Aqueles que sofreram a reclusão durante alguns meses no cárcere da polícia política, 

não se recompunham com facilidade, como Graciliano Ramos, que ao ser libertado deu 

seu depoimento: 

Sentia-me incapaz de trabalho, a vida se estragara. 

Camaradas antigos voltariam a cara, dobrariam 

esquinas ao ver-me, receosos de comprometer-se. 

Havia em mim pedaços mortos, ia-me, aos poucos 
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habituando à sepultura; difícil ressurgir, vagar na 

multidão, à toa, como alma penada.
94

 

 A exemplo dos fascistas e nazistas, os integralistas criaram milícias armadas, 

uniformizadas e treinadas para destruição dos inimigos de esquerda. Em 1934, os 

camisas verdes vêem suas fileiras engrossarem em todo o país. Contam com total apoio 

dos fascistas italianos e alemães, da polícia, dos donos de banco, de fazendeiros e 

intelectuais, remunerados pelas classes dominantes. Promoveram com frequência, 

desfiles, passeatas, jornais polêmicos, com o beneplácito da Igreja Católica, das letras, 

das Forças Armadas, do Governo e do seu “Chefe Nacional” Plínio Salgado, que 

aspirava ao poder enquanto se aproximava de Getúlio, para tornar indispensável sua 

colaboração à solução de todos os problemas nacionais. A receita integralista se 

constituiu em “enquadrar” de medo total as classes trabalhadoras e a superestrutura 

social e política, contra “o perigo comunista”. A arrogância fascista, somada à 

leniência do governo, facilitou as práticas de violência contra os inimigos políticos. 

Numa conjuntura econômica desfavorável, Getúlio manda queimar o excedente da 

produção de café, na tentativa de segurar o preço no mercado internacional; ao mesmo 

tempo, faz vista grossa com os integralistas na esperança de governar com mais 

tranquilidade. 

 Entretanto os integralistas tiveram que esgrimir com a formação da Frente 

Única Antifascista (FUA), composta por militantes de organizações de esquerda de 

tendência trotskista e socialista, grupos antifascistas estrangeiros que com a intensa 

propaganda em São Paulo, esclareciam a população sobre os efeitos do fascismo em 

seus países de origem. A formação da FUA foi possível, graças ao entendimento 

estabelecido entre as várias correntes do movimento operário e de camadas intelectuais 

nacionais e imigrados, organismos sindicais, enfim, cidadãos de todas as tendências, 

com um único propósito, combater o fascismo integralista. 

 Dentre os mais atuantes da FUA, com campanhas de esclarecimentos em 

artigos nos jornais ( A Plebe e Homem Livre), se destacaram Mario Pedrosa, Aristides 

Lobo, M. Macedo, Lívio Xavier e G. Rosini que suas análises e comentários 
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desmascararam toda a demagogia fascistóide do integralismo. Um comentário 

oportuno de Mario Pedrosa: 

A data de 7 de outubro (1934) não pode ser 

sectarizada nem monopolizada por esta ou aquela 

tendência. Ela pertence a todos nós, ela se deve 

sobretudo ao heroísmo do proletariado de São 

Paulo; sua comemoração cabe a todos nós, 

anarquistas, antifascistas, democratas, 

revolucionários, stalinistas e trotskistas, 

comunistas, socialistas que participamos dela na 

medida de nossas forças e num espírito de  Frente 

única verdadeiramente proletário, o que tornou 

impossível o reaparecimento dos bandos 

integralistas nas ruas de São Paulo.
95

 

 

 Comentário em função da grande manifestação pública, com direito a passeata 

militar, para o dia 7 de outubro em comemoração ao segundo ano da criação da Ação 

Integralista. A notícia caiu como uma bomba na FUA, que se articulou para impedir a 

manifestação oposicionista. Numa síntese clara de já citado Mario Pedrosa ( 1900-

1981), responsável pelo trotskismo no Brasil no final na década de 20 - crítico de arte, 

curador da segunda Bienal de Arte de São Paulo; filiado nº1 ao PT, deu um 

depoimento para Paulo Sergio Pinheiro, Angela Ziroldo e Mauricio Dias, publicado na 

Revista Isto é 

...Todo o ano de 1934 foi marcado por conflitos de 

rua entre as esquerdas e os integralistas. Quando 

anunciaram, tanto através de sua revista 

“Ofensiva” como nos jornais, que pretendiam 

fazer, no dia 7 de outubro, uma concentração com 

10 mil homens no Largo da Sé, já estávamos 

determinados a responder à altura. 

Enquanto promovíamos o levantamento da 

contribuição de cada organização da frente, em 

termos de homens e de armas, estabeleceu-se nos 

jornais uma verdadeira polêmica, com notas cada 

vez mais violentas de parte à parte. Anos depois, 

durante o Estado Novo, encontrei-me com 

Washington com um dos protagonistas do 

encontro, Armando Sales de Oliveira, governador 
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do Estado em 1934 que, como eu, estava exilado do 

Brasil. Ele me declarou que os integralistas lhe 

haviam pedido para proibir a manifestação devido 

ao agravamento de tensões, sob o pretexto de 

manutenção da ordem. Perguntei por que não o fez 

e ele me disse recear que os próprios integralistas 

acusassem mais tarde o seu governo de coibir 

manifestações por motivos eleitorais. 

No dia 7 o Largo da Sé - onde se localizava no 

Edifício Santa Helena, a sede da Federação 

Sindical de São Paulo - foi ocupada pelo povo. A 

polícia depois o evacuaria, instalando uma 

metralhadora na porta da Catedral ainda em 

construção. Enquanto isso, os integralistas 

reuniam-se em sua sede na Brigadeiro Luiz 

Antonio e, evacuado o Largo, dirigiram-se para lá 

sem qualquer pompa militar e tomando um atalho, 

para evitar, dessa forma, o confronto conosco, que 

os esperávamos na XV de Novembro. 

Já nos primeiros tiros, começou a debandada. 

Lembro-me de que havia um Café num dos lados 

da Rua Barão de Paranapiacaba onde se 

encontrava Décio Pinto. “Estou ferido”, ele gritou 

para mim que estava do outro lado da rua. Corri 

até ele e o segurei. Logo depois Fúlvio Abramo se 

aproximou e o amparou. Foi nesse instante que fui 

ferido pelas costas. Décio Pinto acabaria não 

resistindo aos ferimentos. Como resumiu muito 

bem Marchek, um companheiro húngaro que 

participou de todo o episódio, “foram quatro horas 

de ditadura do proletariado”
96

 

 

 Contra o fatídico dia 7 de outubro, a FUA publicou uma série de manifestos e 

panfletos dirigidos ao povo brasileiro, numa tentativa de chamar à razão e motivar para 

a “contra manifestação” uma razoável parcela da população, distante dos 

acontecimentos políticos nacionais e internacionais. Aquela faixa numerosa da 

população, alienada e anestesiada pelo prazer das pequenas conquistas pessoais que 

atravessa todos os tempos. 
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 O povo paulista não simpatizava  com os camisas verdes, pois era rico, burguês, 

separatista e profundamente conservador. Segundo relato de Cesar Rivelli, os paulistas 

não aceitavam o movimento integralista por pregar a disciplina, o sacrifício e a 

subordinação do interesse individual ao coletivo.  

 Se o sucesso da empreitada da FUA foi incontestável, a duração da Frente foi 

minada por interesses pessoais do Grupo Comunista stalinista. 

 Os movimentos independentes das duas Frentes oposicionistas entre si deram 

seus passos articulados até o 23 de novembro de 1935, quando a desastrosa Intentona 

Comunista promovida pelo PCB a partir das orientações do COMINTERN. As 

insurreições - no dia 23 em Natal, no dia 24 em Recife e 27 no Rio de Janeiro - foram 

prontamente reprimidas pelo governo Vargas que oportunamente aproveitou para 

neutralizar os opositores do seu Regime, mesmo aqueles que não haviam participado 

da Intentona como os socialistas, anarquistas e trotskistas. Tem inicio à repressão ao 

movimento operário e sua imprensa proibida. 

 A Liga Comunista Internacionalista (Bolcheviques - Leninistas) liderada por 

Fúlvio Abramo, juntamente com os anarquistas, durou um curto espaço de tempo (um 

ano e meio), sua luta feroz contra a FUA foi minada pelos comunistas - com sua 

desastrosa política sectária que se manteve historicamente até a dissidência que, mais 

tarde, criou segundo Partido Comunista PC do Brasil - e pelos anarquistas, por sua 

obediência à concepção antiorganizativa. 

 Dentre os anarquistas mais ilustres encontrava-se Ernesto 

Gattai e sua esposa Angelina. Esta, com gosto pela leitura, guardava seus dois livros de 

doutrina libertária, sendo um deles da autoria de Bakunin e o outro de Kropotkin; o 

livro Dramas anarquistas, de Pietro Guóri; Os Miseráveis, Notre-Dame de Paris e Os 

Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo; A Divina Comédia, de Dante Alighieri, dentre 

outros de igual peso. Tempos mais tarde a Polícia Política de São Paulo com o 

interesse de encontrar indícios comprometedores das atividades “ilícitas” de Ernesto, 

classificou seus livros como leituras “subversivas”. O relato da filha, Zélia Gattai, 

esclarece a avidez da polícia daqueles idos de 1937: 

Na época (...), bastava uma denúncia ou 

simplesmente suspeita para que uma casa de 
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família fosse cercada por enorme aparato bélico, 

policiais apontando metralhadoras, os lares 

invadidos - a qualquer hora do dia ou da noite - 

por policiais armados, pais de família arrancados 

de seus leitos e arrastados para as masmorras, 

para o porão úmido e escuro da Delegacia de 

Ordem Política e Social, incomunicável. Foi o que 

aconteceu à minha família, foi o que aconteceu ao 

meu pai. 

Provas de acusação: armas - a velha espingarda 

de caça, pendurada no seu lugar de sempre, atrás 

da porta -, farto material subversivo constituído 

pelos volumes de nossa pequena e manuseada 

biblioteca.  (...) E o precioso arquivo de mamãe, 

guardado cuidadosamente, durante anos a fio, 

debaixo do colchão: artigos políticos, notícias, 

Ilustradas, sobre prisões e expulsões do país de 

conhecidos e amigos, entre os quais o velho Oreste 

Ristori, enviado para as prisões de Mussolini, onde 

morreu.
97

 

 

          O processo de Ernesto Gattai, composto por seis volumes, durou seis meses e foi 

motivo de orgulho para as autoridades da DEOPS, por acreditarem ter desmantelado a 

organização do PCB. Feito, que aumentou tanto a sua credibilidade quanto os seus 

poderes. Gattai foi preso em 14 de outubro de 1937, para ser expulso do território 

nacional por ser considerado um „elemento estranho ao país,” juntamente com outros 

estrangeiros comunistas  que agiam no Brasil e que segundo as autoridades, 

constituíam „um corpo exógeno obscuramente submetido às suas próprias leis, 

obedecendo apenas a seus próprios imperativos ou a seus próprios apetites‟. Sua 

expulsão foi decretada em 22 de dezembro de 1937, entretanto, não pôde ser  

executada, Gattai já havia falecido.
98

 

   A partir de 1942, quando o Brasil entrou na Guerra por pressão dos Estados 

Unidos, o leque de inimigos se ampliou de 1938 a 1942, toda e qualquer comunidade 
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de imigrantes esteve sob a mira da Polícia Política, arbitrária, persecutória, com o 

intuito de neutralizar os nazistas do Cone Sul, com a ajuda do FBI, a Interpol, dos 

consulados, embaixadas e até de cidadãos comuns. 

 Segundo o relato da autora citada, Maria Luiza Tucci: 

Podemos afirmar que os grupos fascistas passaram 

por três etapas distintas frente ao Poder central:  

1º fase (1923-1938) etapa de configuração e 

estabilidade dos fascios; 

2º fase (1938-1942) processo de 

“desnacionalização” dos Partidos Políticos 

marcado por uma atitude vigilante, ainda que 

tolerante, por parte do Poder central; 

3º fase (1942-1945) repressão aos grupos fascistas 

rotulados de “inimigos da democracia e do 

Brasil”. ... „ O fascismo só assumiu integralmente a 

sua política tempos depois da marcha sobre Roma. 

Não se pode dizer que com o Outubro de 1922, a 

maioria do país (Itália) e das próprias forças 

políticas, tenha verdadeiramente adquirido a 

consciência do significado exato do processo de 

afirmação do fascismo. E, sobretudo, torna-se hoje 

cada vez mais evidente que a situação italiana 

estava ainda potencialmente aberta a outras saídas 

que não aquela, de forma alguma “ fatal”, da 

transformação do governo Mussolini em  Regime 

Fascista.
99

 

 

 O nacionalismo foi usado demagogicamente para desviar a atenção da 

população das reais intenções do governo no que concerne ao uso e abuso do poder na 

Itália e no Brasil. No combate antifascista os socialistas, os democratas entenderam que 

deveriam agir sobre a colônia italiana de São Paulo, dando vida a uma série de 

instituições. Enquanto isso em:   

“1928 a fascistização das instituições italianas era 

uma realidade (...) atuando também a longo prazo, 

os fascistas tentavam reorganizar as escolinhas 

italianas” no Brasil, em que os antifascistas se 

opunham por considerarem uma ameaça ao bom 

relacionamento com o Brasil, visto que a 
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propaganda afirmava que a “língua italiana é a 

mais bonita do mundo”; o povo italiano é o mais 

inteligente do mundo; Mussolini é o maior gênio 

que já existiu desde que o mundo é mundo... Como 

resultado desta propaganda descabida, seria de se 

esperar “uma justificada reação do elemento 

nacional, que veria como um atentado à própria 

integridade e à soberania intelectual” 
100

.  

 

 Os Fascistas e antifascistas fundaram vários jornais com o propósito de angariar 

maior número de adeptos para a sua causa. A Plebe, La Rivista Coloniale, Il Secolo, 

Lotta Proletária, Avanti, O Socialismo no Brasil, Il Piccolo dentre outros. Este último, 

foi emporcalhado por estudantes de São Paulo em 25 de setembro de 1928, por fazer 

insinuações à dignidade da mulher brasileira, o vice cônsul em São Paulo, declarara 

que aqui as mulheres estavam prestes a entregar-se porque eram fáceis.
101

 

          O embate entre os grupos fascistas e antifascistas chegou a ponto de provocar 

um posicionamento do jornal O Estado de São Paulo, que não estabeleceu clara 

distinção entre os diferentes jornais da colônia italiana, condenando a todos: 

 “Esses jornais invertem constantemente os papéis. 

Eles não fazem cerimônia alguma em discutir nossas 

questões nacionais. Partem, porém, sempre do 

principio de que não devemos atacar o que lhes 

parece bom, quando é feito por seus compatriotas... 

De fato, nosso empenho máximo é absorver os 

imigrantes, incorporando-os à nossa nação. Esses 

jornais estrangeiros se fundam, porém, precisamente 

para o contrário: para dificultar a sua incorporação, 

para mantê-los ligados à pátria de origem e separá-

los de nós... estamos assistindo à tentativa de jornais 

estrangeiros que vêm “organizar as colônias 

estrangeiras para impedi-las de se incorporarem ao 

Brasil”.
102

  

 A documentação dos arquivos policiais e diplomáticos extrapolam o conceito 

de memória nacional e institucional. Permitem uma análise que emerge um Estado 
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intolerante e inconstante durante o governo de Getulio Vargas, face os interesses de 

poder do período. 

 Mesmo antes da entrada dos Estados Unidos no conflito mundial, a 

disponibilidade financeira americana para a propaganda em toda a América Latina com 

a participação da Inglaterra e França, leva a significativa perda de espaço do grupo 

fascista no Brasil, onde sofreram boicote comercial principalmente em São Paulo, 

impedidas as empresas do Brasil, a comercializarem com o Eixo e de empregarem 

cidadãos italianos e alemães. A tarefa foi levada a cabo com muita eficiência, a ponto 

de industriais e empresários italianos, cederem às pressões dos Aliados. Entretanto, o 

boicote não se limitou ao comércio, se estendeu aos cinemas controlados pelos 

americanos, onde italianos e alemães foram impedidos de passar seus filmes e 

documentários. Fato este, que levou os alemães a comprar seus próprios cinemas. 

 A grande virada ocorreu no momento em que o governo brasileiro movido 

exclusivamente por interesses econômicos, passou a se inclinar para o campo aliado, 

embora tivesse suas simpatias pelo fascismo europeu. A idéia do corporativismo 

italiano teve grande influência em vários países, principalmente após a Encíclica Papal 

Quadragésimo Anno de 1931. 

 A contraposição de comunistas e nazi-fascistas no Brasil foi muito acirrada, 

cada qual disputava ferozmente o espaço junto à opinião pública. Para tal, usavam com 

muito empenho todos os  subterfúgios a disposição. 

 A repressão aos grupos considerados “perigosos” à raça, cultura e à segurança 

nacional, portanto indesejáveis, como foram os comunistas, socialistas, anarquistas, 

integralistas, fascistas, nazistas e judeus, enchem as prateleiras do Arquivo da Polícia 

Política do Estado de São Paulo e revelam o grau da paranóia, da suspeição da Polícia 

Política do Estado. Subversivo era o termo usado para os “portadores de idéias 

exóticas”. A prisão de intelectuais e jornalistas considerados subversivos foi  a 

constante da época. Entretanto, é curioso verificar que esses grupos indesejados não 

fossem ideologicamente coesos como seria de se esperar, apresentavam-se de forma 

diversificada em movimentos políticos de direita (pela tradição) ou de esquerda (pela 

emancipação), quebrando os privilégios de uma classe ou raça. 
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  A repressão policial estava assim, justificada  

colaborando para enfraquecer o antifascismo em 

São Paulo. Além disso, o movimento 

desestabilizava-se pelas divergências entre 

italianos, brasileiros e outros estrangeiros das 

mais diferentes ideologias (anarquistas, socialistas, 

“stalinistas” e “trotskistas”). Demonstrações de 

desunião e de desorganização entre aqueles 

ativistas foram detectadas pelos investigadores do 

DEOPS, que as descreviam como sendo a solução 

para por fim ao antifascismo.
103

  

 

 Dentre os italianos antifascistas se encontrava o militante intelectual e socialista 

Antonio Piccarolo. Autor de dezenas de publicações viveu e lutou por seus ideais 

socialistas reformistas na Itália e no Brasil...” manteve relações distantes com o Partido 

Comunista Brasileiro e se revelou visceralmente contrário à Revolução Russa e seus 

desdobramentos, os quais comparava ao fascismo”.
104

 O socialismo de Piccarolo foi 

um socialismo reformista nas circunstâncias políticas e sociais em que se encontrava o 

Brasil no período de combate ao fascismo. Movido sempre pelo instinto de justiça para 

com o trabalhador no Brasil, combateu em todas as ocasiões em que se apresentaram a 

injusta organização dos meios de produção em relação aos proletários. Parafraseando o 

historiador e autor citado: 

 (...) “o socialista, nas suas pesquisas incansáveis 

para encontrar solução harmônica e eficiente para 

a luta de classes valeu-se de todas as artimanhas 

disponíveis no período. Foi erudito no momento em 

que só teria credibilidade, junto à burguesia, o 

analista portador da “ciência”. Foi contra a greve, 

apesar de exigir uma legislação que beneficiasse a 

condição proletária. Foi favorável à representação 

de trabalhadores no interior das instituições 

estatais... não foi além porque condenar o 

capitalismo pareceu-lhe de todo inexequível, uma 

quimera... foi socialista não contra os homens, mas 

contra as coisas; não contra os detentores das 
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riquezas, mas contra a injusta organização dessa 

riqueza... este foi um socialismo possível”.
105

  

 

 Se os anos 30 marcaram a ascensão do fascismo internacional, deveu-se em 

grande parte à deteriorização do capitalismo clássico da Europa e Estados Unidos. No 

Brasil, Getulio Vargas fez alianças com parcelas dirigentes das classes trabalhadoras, 

facilmente corruptíveis, colocadas à frente das organizações dos sindicatos, federações 

e confederações com a mesma estrutura fascista que permitia manter sob controle os 

trabalhadores com ajuda eficiente da repressão policial. Parcela deste poder foi aceita 

prazerosamente pelo PCB, que passou a defender o trabalhismo de Getúlio 

praticamente como aliado da ditadura e da política de aliança dos trabalhadores com o 

“capital progressista nacional”. Movimento que se tornou conhecido como “social 

fascismo”. 
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