
O desenvolvimento do presente projeto, do ponto de vista de seus resultados 

técnico-científicos, deve ser considerado a partir do conjunto das suas 

realizações e não apenas da elaboração de evidências textuais. Entretanto, 

observe-se que as análises que se seguem agregam e consolidam o 

conhecimento obtido por meio das pesquisas e das discussões travadas entre 

os componentes do grupo. Assim, adota-se aqui a seguinte ordem de 

apresentação dos conteúdos: primeiramente algumas reflexões teórico-

metodológicas, às quais seguem-se � mediante o tratamento da questão 

relacionada às lutas e às experiências femininas no processo imigratório - 

debates mais empíricos sobre as questões da relação entre a documentação 

e sua utilização para a composição histórica. Finalmente, serão abordados 

diretamente os problemas políticos stricto sensu, e o uso histórico-técnico 

da documentação de polícia política em São Paulo. 

 

 

1 - Algumas reflexões teórico-metodológicas 

 
 
Questões técnico-científicas sobre a relação entre imigração e o aproveitamento 
da documentação da polícia política. 
 
Os estudos sobre a história da e/imigração merecem toda a atenção dos 

estudiosos neste início do século XXI. Por um lado, promovem o entendimento 

de processos históricos que se encontram na base do desenvolvimento de 
sociedades tão ativas, multifacetadas e problemáticas como a que se formou no 

Estado de São Paulo. Por outro, são obrigados a levar em consideração 

preocupações que gravam o mundo contemporâneo. Se toda a história é sempre 

história contemporânea, os estudos sobre imigração o são de forma ainda mais 

presente, já que recolocam temas e críticas cuja inter-relação do passado com o 

presente é intrínseca. 
Pretende-se aqui interpretar alguns dos sucessos relativos à história política de 

um dos grupos populacionais mais importantes, no mínimo numericamente, para 

o processo imigratório para o Brasil: os portugueses. E justamente no período 

em que sua presença nas transformações sociais tornava-se fundamental, isto é, 

desde os anos 1920 � período em que a polícia política do Estado, que reuniu 

informações sobre os imigrantes, foi criada - até o momento da 2ª Grande 

Guerra, época na qual a imigração portuguesa ganharia novos significados. 

Interessa também notar que no período em questão o Estado brasileiro 
reorganizava suas bases políticas para intensificar o processo de modernização 

da sociedade. Neste sentido a documentação amealhada pelo DEOPS
1, 

Departamento de Ordem Política e Social paulista, oferece informações para 

entender o conjunto de problemas relacionados à vida destes imigrantes, isto é, 

                                                           
1 Esta instituição, ao longo de sua história de quase 60 anos, adotou também a denominação 
Delegacia de Ordem Política e Social, DOPS. 
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às relações sociais, políticas, familiares, sentimentais, de militância que aqui 

desenvolveram. 
 
Uma polícia modernamente repressora 

 
O DEOPS nasceu a partir da ampliação do Gabinete de Investigações, 

instituição policial organizada durante a gestão de Washington Luiz como 

Secretario Estadual de Justiça e Segurança Pública de São Paulo, em 1909.
2 Em 

1924, no cargo de Presidente do Estado, o antigo Secretário convocou auxiliares 

daqueles tempos anteriores para modernizar o aparato policial, atribuindo-lhe 
uma especialização condizente com aquilo que definia como as exigências 

políticas do momento, ou seja, adotando métodos e procedimentos suficientes 

para garantir uma ordem social e política favorável à oligarquia no poder de 
Estado. 3 Afinal, como Prefeito da cidade de São Paulo (1914-1919) consolidara 
a presença de um aparato policial eficiente e experiente, pois havia enfrentado as 

conseqüências e as �desordens� sociais decorrentes dos três Gs, como ficaram 

conhecidos os problemas relativos à Guerra (1914-1918), às Greves operárias de 

1917 e a Gripe Espanhola (1918). 
 
Em 1924, o Gabinete de Investigações passou então a contar com novas 

delegacias especializadas, entre elas uma apenas para investigar ameaças à 

ordem pública. E esta, o DEOPS, nascia com a explícita preocupação de vigiar e 

controlar as �classes perigosas�, uma vez que recebeu das indústrias paulistas, 

como �prêmio� pelo início de seus trabalhos, milhares de fichas contendo 

informações preciosas sobre os seus trabalhadores. Era um bom começo para a 

instituição que pretendia promover ações de pesquisa que identificassem todos 

os empregados em todas as empresas da capital do Estado. A fim de desenvolver 
seus ambiciosos objetivos, o DEOPS foi aquinhoado pelo governo do Estado 
com uma significativa verba própria e um grande grupo de funcionários 

exclusivos. 
Ao longo de sua existência, o DEOPS passou por diversas mudanças 

administrativas. Em 1930, a delegacia ganhou uma divisão interna para melhor 

desenvolvimento de seu trabalho: foi então estabelecida uma seção denominada 

Ordem Política e outra Ordem Social. Em 1938, o Delegado chefe do DEOPS � 
que então respondia diretamente ao Secretário de Estado dos Negócios de 

Segurança - tinha sob sua autoridade quatro principais delegacias: a Ordem 
Social, que cuidava de fiscalizar greves, campanhas, associações, sindicatos etc.; 

a Ordem Política, que se incumbia de investigar partidos, militantes, eleições, 

comícios etc. Ambas as delegacias compostas por seções de policiamento 

                                                           
2 De acordo com pesquisas do doutorando da USP, Marcelo T. Q. Martins, o Gabinete fora 
criado a partir do modelo adotado pela polícia inglesa e caracterizava-se por ter um setor 
de identificação, onde eram arquivados prontuários, com impressões digitais e informações, 
de todos os anarquistas e criminosos comuns então conhecidos. Em 1914, o Gabinete já 
contava com 60 mil prontuários. 
3 o termo oligarquia aqui é tomado no seu sentido de oposição à democracia, representando a 
presença no poder de Estado de um restrito grupo, relativamente homogêneo e estável no 
nível nacional, que governava de modo autoritário e procurava eliminar sumariamente a 
oposição. 



separadas de seções de investigação, e servidas por divisões como Cartório, 

seção de Expediente (Protocolo e Arquivo Geral), Contabilidade, Corpo de 

segurança, Serviço secreto, Prisões e Portaria. Outras duas delegacias 

compunham o Gabinete do Delegado chefe: a de fiscalização de entrada, 

permanência e saída de Estrangeiros (a qual era responsável pela emissão das 

carteiras modelo 19) e a de fiscalização de Explosivos, armas e munições. Um 

verdadeiro exército de funcionários e encarregados freqüentavam as 4 unidades 
sob o comando do Delegado chefe.4 
Se a criação do DEOPS ocorreu nos anos 1920, o recrudescimento de sua ação 

repressora apresentou-se mais claramente na década seguinte. À fase de 

implantação, de experimentação, seguiu-se um período de truculenta repressão, 

no qual a ação policial foi respaldada pela criação de legislação tipicamente 

autoritária e cerceadora de direitos democráticos. Em Abril de 1935, a lei de 

Segurança Nacional, alcunhada de Lei Monstro, reunindo medidas práticas e 

anteprojetos anteriores, passou a impor-se como parâmetro para coibir as ações 

de ordem política e social, a criminalizar atos da imprensa, de funcionários civis 

e militares, e a orientar a expulsão de estrangeiros indesejáveis ao poder 

constituído. Embora a promulgação desta lei constituísse uma resposta 

conservadora ao momento de intranqüilidade vivido pela república inaugurada 

em 1930, ela significava já uma previsão dos grupos poderosos de que questões 

políticas candentes estavam ainda por vir, e colocar em cheque o autoritarismo 
varguista. Graças a uma relativa proximidade entre os projetos integralistas e os 

propósitos nacionalistas restritos do governo Vargas, a escolha do inimigo mais 

temível recaiu principalmente sobre os comunistas. O DEOPS paulista, no 
período, respondeu a esta identificação, investigando, prontuariando e 

perseguindo muito mais os comunistas do que outros �inimigos do regime�.
5  

A Lei Monstro antecedeu os lances mais objetivos de manifestação das 

esquerdas no período: o comício da ANL (Aliança Nacional Libertadora)
6 no 

Rio de Janeiro � que deveria realizar-se em Julho � e o próprio movimento de 

novembro, batizado pela historiografia governista como a �Intentona 

Comunista�.7 Assim, o clima de insegurança alardeado pela grande imprensa 

estabelecia-se sobre o �iminente perigo comunista� e sua estreita correlação com 

a presença de estrangeiros como veículo de �estranhas ideologias de esquerda�. 

                                                           
4 Uma 5ª delegacia, de Ordem Econômica, cuidando dos crimes contra o custo de vida e da 
fiscalização de produtos proibidos, teve vida efêmera. Para informações pormenorizadas 
sobre a estrutura do DEOPS, ver CORRÊA, L. R. �O Departamento Estadual de Ordem Política e 
Social de São Paulo: as atividades da polícia política e a intrincada organização de seu 
acervo�. Revista Histórica, nº 33 de outubro de 2008. 
http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/materia04/ 
5 o manuseio preliminar da documentação policial paulista relativa a estrangeiros (projeto 
de pesquisas junto ao Arquivo do Estado de S. Paulo, denominado PROMACK, por nós 
coordenado), mais do que o estabelecimento de dados sistemáticos, leva a pressupor que os 
dois sujeitos mais investigados no período foram os comunistas e os fascistas. 
6 A Aliança Nacional Libertadora foi uma organização política apoiada pelo Partido 
Comunista Brasileiro, criada oficialmente em março de 1935, que reunia diversos opositores 
do regime Vargas. O objetivo declarado da instituição era apoiar as lutas populares que 
então se travavam. Defendia a suspensão do pagamento da dívida externa do país, a 
nacionalização das empresas estrangeiras, a reforma agrária e a proteção aos pequenos e 
médios proprietários, a garantia de amplas liberdades democráticas entre outras propostas. 
7 Intentona Comunista foi o nome atribuído pela historiografia conservadora à tentativa de 
golpe contra o governo de Vargas realizado em novembro de 1935, sobretudo pelo Partido 
Comunista Brasileiro, em nome da Aliança Nacional Libertadora. 
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As insurreições de Natal, Recife e Rio de Janeiro ocorridas no final do mês de 

Novembro, acabaram por consolidar o uso simbólico do mote repressor 

condensado na díade comunismo-estrangeiro. Por muitas décadas este foi o 

leitmotiv do amedrontamento da população e da criação de condições 

psicológicas favoráveis à formação de uma �opinião pública� que aprovasse a 
perseguição, repressão e anulação dos adversários das diversas oligarquias 

políticas brasileiras. 
A partir de 1935, houve um recrudescimento das condições para a repressão. O 

agravamento da Lei de Segurança Nacional e a determinação de promover 

milhares de prisões atingiu até mesmo opositores como  João Mangabeira, 

�absolutamente alheio a qualquer trama�. Advogado e deputado de posições 

democráticas moderadas, impregnadas por ensinamentos de Ruy Barbosa, restou 

também ele vítima do tacão policial arbitrário, tendo sido preso �porque, no 

cumprimento estrito do meu dever, procurei defender o direito e a liberdade, 
impetrando hábeas corpus contra prisões evidentemente inconstitucionais�. Em 

seu protesto lavrado em 30 de Março de 1936, contra a Polícia Central do Rio de 
Janeiro, o parlamentar pôs em evidência todo o desmando � das maiores 
autoridades, como dos pequenos poderes - que caracterizava o governo seu 
contemporâneo: 
 
recuso-me a... reconhecer à Polícia competência legal para me inquirir, nas 

condições em que me encontro, preso desde 7 horas da noite de 23, quando em 

minha casa fui detido. Não me tendo encontrado, até agora, senão com os 

agentes subalternos, que... executaram o crime, que outros lhe haviam mandado 
perpetrar, aproveito este momento para protestar contra a violência feita à letra 

expressa da Constituição e contra o desrespeito e a diminuição infligidos à 

Câmara dos Deputados, de que tenho a honra de ser membro. É que, Deputado 

Federal, ainda em caso de guerra contra o estrangeiro, e do território nacional 

por ele invadido, eu não poderia ser preso, nem processado, sem licença da 

Câmara...� 
8 

 
Contudo, o governo Vargas e os grupos que o apoiavam justificavam a repressão 

em nome mesmo do direito do cidadão de desfrutar de uma sociedade segura e 
tranqüila, isenta da ação de �ideologias e ativistas estrangeiros�, como faziam 

parecer que os movimentos de oposição e as insurreições de novembro teriam 

sido. Isto é, em nome da paz, o Estado varguista impôs a guerra social e 

desenvolveu o aparato policial repressor.9 Aos imigrantes a situação se 

descortinava aterrorizadora, pois mesmo quando denunciados e prontuariados 
por motivos fúteis � e encontram-se casos do gênero aos borbotões na 

documentação - e não penalizados diretamente, restavam afetados: a ação 

repressiva, agindo desta maneira, mostrava-se presente e atuante, à disposição 

                                                           
8 Idéias políticas de João Mangabeira. Brasília, Senado Federal: Fund. Casa de Rui Barbosa, 
1980. pp. 79-81 
9 DUTRA, E. de F. �Crime político e segurança nacional�, in: Seminários nº3: imigração, 
repressão e segurança nacional. Arquivo do Estado/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 
2003. 



de novas medidas. O medo estabelecia-se como garantia da ordem. Se 
arbitrariedades � e muito comuns eram as notícias sobre sevícias, torturas 

policiais e expulsões do país
10  � não foram praticadas em todos os casos, 

sempre pairava a hipótese do seu exercício. A inação, assim, se estabelecia. 
No sentido de tornar instável a vivência que o estrangeiro tinha das instituições 

brasileiras, contribuía, afora as questões policiais-políticas, outro processo de 

caráter mais genérico, isto é, a sua pertinência ou não como componente da 

sociedade brasileira que os grupos dominantes projetavam para o futuro. Neste 
caso estava em jogo a imagem do �outro� favorável, e o critério básico adotado 

ao longo de décadas para selecioná-lo se constituiu na sua dócil possibilidade de 

assimilação. O estrangeiro deveria pertencer a uma �raça� favorável à integração 

com o povo brasileiro, embora não se soubesse mais precisamente a que 

conceito de povo os governantes se referiam; deveriam ser cordatos nas suas 
relações de trabalho, não criando dificuldades para o empregador latifundiário 

ou industrial explorador; enfim, �favorecedor� do progresso econômico nas 

condições que lhe eram oferecidas. A escolha, de modo geral, recaia sobre o 
europeu branco e cristão que parecia reunir os predicados almejados. 
Portanto, a vinda de imigrantes portugueses contou sempre com a genérica boa 

vontade das oligarquias dominantes em cada diverso período da história 
brasileira, desde as primeiras discussões sobre o assunto travadas entre os 

abolicionistas e imigracionistas, estabelecidas por ocasião do Congresso 

Agrícola Brasileiro de 1878, e depois intensificadas a partir da Lei Áurea. 
Também pelo critério da eugenia � quando ele passou a ser invocado mais 
fortemente, no início do século XX � os portugueses não sofriam restrições. As 

principais controvérsias no seio da �Comissão Central Brasileira de Eugenia�, 

criada em 1931, com o objetivo de fazer lobby pela implantação de uma 

legislação eugênica no país, referiam-se ao aproveitamento populacional de 
indivíduos negros, judeus ou asiáticos.

11  A questão mesmo com os portugueses, 

assim como com italianos ou espanhóis, os grupos que forneceram maior 

número de imigrantes, era de caráter político. E desde logo a República 

brasileira cuidou de excluir os estrangeiros a ela inconvenientes. Assim, entrou 
em vigor, em 1907, um Decreto Legislativo pelo qual o estrangeiro que 
colocasse em risco a �segurança nacional� deveria ser expulso. Tal Decreto foi 
reforçado por legislação ainda mais draconiana, de 1921, que permitia a 

expulsão de qualquer indivíduo condenado em seu país por prática de roubo ou 

outras ações financeiras penáveis. Como a burocracia policial agia muitas vezes 

sem controle, um amplo leque de �penalidades� atribuíveis ao estrangeiro 

poderia ser invocado mais ou menos ao sabor das conveniências políticas. 
 
O português como alvo da perseguição policial. 

 

                                                           
10 RIBEIRO, M. C. dos S. �Imigração e expulsão: mecanismos para seleção de estrangeiros no 
Brasil, in: Seminários nº3: imigração, repressão e segurança nacional. Arquivo do 
Estado/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2003. 
11 sobre questões de eugenia e imigração, ver �Estado Novo e Eugenia� de Fábio Koifman, em 
http://www.anpuh.uepg.br/xxiii-simposio/anais/textos/F%C3%81BIO%20KOIFMAN.pdf 



Os dados estatísticos disponíveis indicam que consideradas todas as entradas de 
imigrantes no Brasil, desde o início do processo massivo de vinda de 

estrangeiros, isto é nos anos 1870, até os 1960, os três maiores grupos se 

constituíram nos italianos, portugueses e espanhóis, nesta ordem. Embora para o 

Estado de São Paulo, no mesmo período, possa-se também fazer igual 

afirmação, para épocas específicas os números indicam outra conformação. 

Assim é que, para o Estado, entre os anos 1910 e 1960, o grupo nacional que 

forneceu maiores contingentes foi o dos portugueses.  Observando o quadro 
abaixo, nota-se que sob um total de 1.552.837 entrados no período, enquanto os 

italianos e os espanhóis representam aproximadamente 18%, cada um dos 

grupos, os portugueses ascendem a quase 30%. 
Num raciocínio simplista poder-se-ia inferir que estando presentes em maior 
número, numa época de repressão às atividades políticas dos estrangeiros, 

aparecessem também os portugueses com maiores contingentes entre os 

perseguidos e prontuariados pela polícia política, num intervalo de datas 

semelhante ao citado. Mas, não é isto o que se observa quando se recorre aos 

números obtidos em pesquisas realizadas na documentação reunida pelo DEOPS 

paulista. Entre os anos de 1924 (ano de criação do DEOPS) e 1983 (ano de sua 

extinção) a polícia política abriu aproximadamente um total de 160 mil 
prontuários, entre os quais cerca de 5.400 eram de portugueses e 12.600 de 

italianos residentes no Estado. Embora não seja possível considerar todos os 

indivíduos prontuariados como contestadores do regime político em questão, já 

que os motivos mais diversos deram ocasião à abertura de investigações, o 

problema é que grosso modo pode-se levantar a hipótese de que os portugueses 

causaram menores preocupações aos policiais do que, por exemplo, o 

contingente de italianos nas mesmas condições. Enquanto estes foram 

investigados num porcentual de cerca de 4,5%, aqueles preocuparam a polícia 

política em aproximadamente apenas 1,25% do total de entrados no país.
12 

Em seu clássico estudo, Trabalho urbano e conflito social, Boris Fausto 
repercutiu, e de certa forma avalizou, a hipótese levantada por Sheldon Maran, 

em Anarquistas, imigrantes e o movimento operário brasileiro, pela qual o 
imigrante português era indicado como menos afeito às reivindicações e à 

militância contra as más condições de trabalho encontradas aqui no país.
 13 

Maran cita, sem identificar o autor, um livro denominado A Terra Livre, no qual 
estaria escrito que �é bastante ridículo o papel que os portugueses vêm 

                                                           
12 evidentemente não há precisão estatística nestas observações. Ressalte-se que não há 
lógica estreita na comparação entre contingente de entradas e nº de prontuariados, até 
mesmo porque muitos dos perseguidos pela polícia haviam chegado ao Estado em época 
anterior a 1924. Depois, é preciso considerar que, por terem os brasileiros nomes e 
sobrenomes inseparáveis dos portugueses, e por serem os documentos do DEOPS muitas vezes 
incompletos (isto é, sem identificação da nacionalidade), é possível que um bom número 
daqueles últimos não possam ser reconhecidos pela pesquisa como portugueses. Os números 
gerais sobre imigração foram obtidos no site do Memorial do Imigrante, 
 http://www.memorialdoimigrante.sp.gov.br/historico/e6.htm  
13 ver FAUSTO, Boris. Trabalho urbano e conflito social:1890-1920. S. Paulo: Difel, 1976. 
pp. 35 e 36; (Fausto leu o trabalho de Maran ainda mimeografado, anterior à  publicação em 
livro aqui citada). Fausto observa: �Os portugueses eram tidos em São Paulo, pelos 
organizadores do movimento operário como elementos dóceis, destituídos de consciência de 
classe, uma visão que seu comportamento muitas vezes confirmava. Sem dúvida, a menor 
propensão dos portugueses a organizar-se, constatada sobretudo na Capital, relacionava-se 
em algum grau com sua experiência prévia�. 

http://www.memorialdoimigrante.sp.gov.br/historico/e6.htm


desempenhando. Esses pobres Maneis... correm para a central de polícia e se 

tornam seus fantoches, prontos a assassinar grevistas...� 
Maran colocava a questão em termos relativos, pois, atribuía a idéia a alguns 

militantes italianos da época, que consideravam os portugueses como �furadores 

de greves sem consciência social�; observava também que �as generalizações 

sobre a docilidade do trabalhador português devem ser atenuadas pelos 

determinantes geográficos e ocupacionais�; e indicava que �afinal, foi o operário 

português das docas e da construção civil que, de parceria com os espanhóis, fez 

de Santos um centro de agitação e organização operárias...� 
Entretanto, não obstante as ressalvas, o que resulta da sua leitura é a concepção 

da passividade do imigrante português, já que definitivos são os seus 

argumentos a favor da idéia. Em primeiro lugar, conjeturava que a acusação aos 

portugueses poderia ter �validade se considerarmos o período anterior à 1ª 

Guerra Mundial. O imigrante do nordeste da Itália veio de um dos centros 

sindicais mais vitais da Europa, enquanto o português vinha de um posto 

distante, já bastante enfraquecido, do socialismo europeu�. Depois, justificava 

que �para o trabalhador português, furar uma greve era uma questão de 

sobrevivência�, pois eles haviam chegado ao Brasil quando os postos de 

trabalho já estavam ocupados. Finalmente, e de forma definitiva, asseverava que  
�Em termos gerais, pode-se atribuir à superioridade relativa do movimento 

operário de São Paulo sobre o do Rio de Janeiro também ao fato dos italianos 

constituírem o maior grupo estrangeiro da força de trabalho paulistana, enquanto 

brasileiros e portugueses mais passivos constituíam o grosso da força de 

trabalho somente na capital federal. O gerente da fábrica de tecidos Corcovado... 

tendo tido problemas com os empregados... ameaçou substituí-los por 
portugueses mais dóceis e brasileiros de cor negra�.

 14 
A questão permanece em aberto, mesmo porque outros grupos imigrantes 

também foram criticados por se �sujeitarem a baixos salários, provocando o 

desalojamento de trabalhadores nacionais do mercado de trabalho�.15 A acesso à 

documentação, paralelamente ao desenvolvimento das pesquisas junto aos 

prontuários do DEOPS paulista, poderá contribuir muito para uma colocação 

mais precisa do problema. 
De toda a forma é possível observar que a ação policial sobre o estrangeiro 

coagia a todos os grupos nacionais e a todas as pessoas em seu interior, pois 
partia de uma verdadeira lógica da suspeição generalizada, que implicava na 

permissão para uma incriminação elástica. Qualquer forma de dissídio político, 

brando ou exacerbado, poderia se confundir com infração à lei e como tal dar 

lugar a diversas práticas de repressão ou até mesmo eliminação do �imigrante 

ousado�. 

                                                           
14 MARAN, Sheldon. Anarquistas, imigrantes e o movimento operário brasileiro:1890-1920.Rio: 
Paz e Terra, 1979 pp.31 a 34.Provavelmente há erro de citação em Maran, referente ao livro 
de título A Terra Livre, pois ele indica a data de publicação como sendo �5 de fevereiro 
de 1907� o que sugere uma publicação periódica, tal como o conhecido jornal anarquista de 
S. Paulo e do Rio, que circulou no período de 1905-1907. 
15 TAKEUCHI, M. O perigo amarelo em tempos de guerra. S. Paulo: Arq. do Estado/Imprensa 

Oficial, 2002. p. 17 



Três eram, naquele período, os pilares estruturais desse pensamento persecutório 

da polícia política: primeiramente, o estrangeiro era concebido como um 

elemento estranho à idealizada nação brasileira, já que portava consigo o perigo 

de contaminação do corpo nacional por meio dos bacilos de ideologias exóticas; 

em segundo lugar, a polícia das idéias políticas tratava a todos os �diferentes� 

ideologicamente como subversivos indiscriminados, reunindo no mesmo 
processo de aversão comunistas, anarquistas, republicanos radicais, e por vezes 

fascistas, nazistas etc. Finalmente, adotava uma indiscriminada implicação 

generalizante em relação ao perseguido: isto é,  não considerava a relação 

específica mantida entre o indivíduo e a proposta política assumida. 

Constituíam-se em sujeitos igualmente investigáveis e penalizáveis diante do 

furor persecutório do órgão repressivo um militante, um aderente, um 

simpatizante ou um eleitor. 
O português Antônio Candeias Duarte pode ser aqui tomado como um dos 

modelos de militante investigado. Candeias, que tinha a tipografia como 
profissão, atuou como militante anarquista, e depois comunista, em São Paulo 

nas primeiras décadas do século passado. Exerceu importante papel no comitê 

de greve de 1917, quando a cidade foi paralisada por aproximadamente um mês, 

e o governo alarmou-se com a magnitude do protesto. Em 1919, escreveu em 
co-autoria com Edgard Leuenroth O que é o marxismo ou maximalismo? Seu 
prontuário no DEOPS apresenta diversas implicações que o tornavam suspeito 

de procedimentos políticos �indevidos�, mas entre estas implicações ressalta a 

acusação específica de crime de opinião, tendo a polícia usado como argumento 

cabal para justificar sua perseguição o fato do implicado escrever livros! 
Sobretudo em dois momentos da história da polícia política paulista os 

portugueses foram por ela  atormentados, dando origem a uma intensificação da 

produção documental: nos  anos 1930, por ocasião dos eventos relacionados à 

Aliança Nacional Libertadora, ANL, e no período da passagem dos anos 1950 

aos 1960, quando uma série de acontecimentos ligados a dissidentes da ditadura 
salazarista teve repercussão direta no território brasileiro. Em 1959, o general 

Humberto Delgado, que fora candidato à Presidência de Portugal, colocando em 

cheque a lógica ditatorial portuguesa, fugindo à perseguição da PIDE � Polícia 

Internacional de Defesa do Estado � instalou-se no Rio de Janeiro. Uma vez no 
Brasil, entrou em contato com grupos oposicionistas portugueses procurando 
criar uma unidade contra o governo de Oliveira Salazar, e foi responsável, 

juntamente com outro importante líder dissidente, Henrique Galvão, também 

sediado entre nós, pela captura do navio português Santa Maria. Tais episódios 

tornaram o DEOPS extremamente sensível às ações da �colônia� portuguesa, 

dando origem a diversos processos de investigação e repressão aos portugueses 
em São Paulo. 
 
Os portugueses em números da polícia política paulista. 

 
Os dados disponíveis neste momento da pesquisa indicam que, ao longo de seus 

quase 60 anos de atividades, o DEOPS abriu e acumulou informações em 5.371 



prontuários referentes a imigrantes portugueses residentes ou momentaneamente 
sediados no Estado de São Paulo.

16 Valendo-se destes dados, podem-se 
apresentar de modo genérico alguns números que contribuem para conhecer o 

perfil dos portugueses perseguidos pela polícia, ao longo do período.  
A grande maioria dos prontuariados se constituía em pessoas do sexo masculino, 

demonstrando uma nítida disposição dos homens no enfrentamento das questões 

políticas no nível público. As mulheres portuguesas provocaram a ação policial 

principalmente no que respeita a denúncias de querelas entre proprietárias e 

inquilinos (de ambos os sexos) de casas de pensão. A subida do preço dos 

aluguéis quase sempre era a questão polêmica. 
Os homens portugueses investigados eram quase sempre casados, identificando 
uma tendência de militância do homem maduro em detrimento do argumento 

quase sempre levantado de que o arrebatamento da juventude e a disponibilidade 
do homem só significavam disposição inequívoca para a contestação. 
Os portugueses investigados no Estado de São Paulo não provinham de uma 

região específica de Portugal, que por razões sociológicas ou políticas stricto 

senso compelisse o natural à militância contra o Estado de imigração ou suas 

instituições. Os dados indicam uma proveniência difusa de todo o Portugal, com 
ligeira preeminência de imigrantes provindos das principais aglomerações 

urbanas do país. A maioria dos investigados pelo DEOPS, 57,9%, era 

proveniente de aproximadamente outras 500 diferentes localidades não 

indicadas no quadro. 
Quase a totalidade dos portugueses investigados pelo DEOPS tinha como 
moradia no Brasil o Estado de São Paulo (99%), e neste, a Capital � com 89% - 
constituía-se no local ao mesmo tempo mais escolhido pelo imigrante, como o 
espaço de ação política e conseqüente vigilância mais assídua da polícia. A 

cidade de Santos � com 5% - aparece também como um ponto de concentração 

dos investigados, ficando os restantes 5% distribuídos por outros municípios 

como Ribeirão Preto, Assis, Tupã, São José do Rio Preto etc. 
As informações alcançáveis até este momento da pesquisa permitem identificar 

muito precariamente os motivos alegados pelo DEOPS para promover a 
investigação e a perseguição dos militantes políticos portugueses. Dispõe-se de 
dados sobre �o crime político� praticado apenas para 378 prontuariados. Porém, 

tomando este número como uma amostragem, ainda que não fidedigna em 

relação à totalidade, é possível estabelecer alguma conjectura. Anote-se que do 
número informado, a polícia classificou como comunistas 174 casos; como 

integralistas, 10; e como outras (infração à lei de economia popular, idem lei do 

inquilinato, grevista, �elemento suspeito�, desacato à autoridade, expulsão etc.), 

194 casos. 
Entre os portugueses indicados como comunistas, pode-se reconhecer como 
principais razões do DEOPS para perseguição e repressão, a investigação por 

motivo de averiguação das atividades do cidadão ou pelo fato de que ele 
                                                           

16 Considere-se aqui o que foi informado na nota nº 9. É pretensão da equipe de 
pesquisadores por produzir informações sistemáticas de cada um destes 5.371 prontuários. 
Para o presente artigo valemo-nos dos dados apresentados nas fichas remissivas já 
acumuladas pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo. 



simplesmente estivesse fazendo propaganda de suas idéias. De tal forma que a 

intenção era nitidamente silenciar a voz opositora ainda no seu nascedouro. 
Considerado o mesmo grupo, isto é, os portugueses indicados como comunistas, 

e promovendo uma comparação com números relativos à totalidade dos 

portugueses sobre os quais a documentação do DEOPS oferece informações, 

podem-se notar algumas discrepâncias. Enquanto a maioria dos investigados 

seguia o padrão de ocupação dos imigrantes portugueses em geral para o Brasil, 

isto é, eram comerciantes (60,1%), o militante comunista tendia a exercer 

profissões identificadas como tipicamente de empregados subordinados, não 

proprietários: mais de 50% constituíam-se em comerciários, operários, 

ferroviários, pedreiros ou lavradores. Enquanto o grupo profissional mais 

autônomo, isto é, menos subordinado aos ditames dos patrões, ou seja, 

proprietário de seu próprio negócio � industrial, comerciante, carpinteiro, 
barbeiro, alfaiate � constituía apenas 25% dos acusados de �crime de 

comunismo�. 
Assim é que, num ensaio aproximativo para entender qual o protótipo do 

português/imigrante que mais incomodava diretamente às autoridades e aos 

órgãos policiais executores da política interessante às oligarquias, pode-se 
encontrá-lo nas seguintes condições: o cidadão do sexo masculino simpatizante 

ou militante do comunismo, maduro, casado, empregado não-proprietário, 

proveniente de todo o território português e morador na Capital de São Paulo. 

Este era o mal a ser eliminado, extirpado, os demais, os outros imigrantes, 
deveriam ser contidos à base do amedrontamento e da coibição a fim de não 

caírem na categoria anterior e colocarem em risco a passividade do trabalhador 
brasileiro. 
 
Disposições da polícia política diante de �portugueses comunistas�. 

 
A atuação da polícia política paulista esteve longe de seguir normas e técnicas 

descritas como �científicas� ou sistemáticas para promover a coerção de seus 

inimigos imigrantes mais temidos, os comunistas. A identificação dos motivos 

que levaram os policiais a perseguir indica ao analista o tanto de improvisação e 

de amadorismo que marcavam o DEOPS, apesar de seus �métodos modernos� e 

de suas intenções nefastas. 
A título de exemplificação, é possível elencar pelo menos cinco modos 

diferentes de avaliação da polícia política diante de portugueses acusados de 

adesão ao comunismo. A princípio e por princípio ela adotava uma visão (1) 

nacionalista xenófoba, avaliando todo o imigrante insatisfeito como um perigoso 

traidor da confiança nele depositada pelo �bondoso povo brasileiro�. Desta 

maneira manifestou-se o delegado responsável pela coerção ao português 

Hermínio Augusto e seus companheiros, em 1936, acusados de possuírem um 

mimeógrafo para produzir propaganda favorável ao comunismo: 
�O Estado não deve deixar de punir os indiciados nestes atos, estrangeiros 

ingratos e mal reconhecidos, que não souberam compreender os nossos 
sentimentos quando foram em nossa grande pátria recebidos de braços abertos 



pelos brasileiros, sempre bons e excessivamente tolerantes. Por tudo isto, não 

deverão e não poderão ser perdoados das graves faltas que cometeram, para o 

próprio interesse dos brasileiros.�17 
  
A polícia política procedia de forma comumente truculenta de modo a banalizar 

a repressão (2), não apenas porque fossem os seus agentes submetidos aos 

�ossos do ofício� de policial, mas a fim de construir uma imagem que infundisse 

temor no seio da população e assim angariasse �respeito� pelas suas ações. Em 

1939, um motorista de praça da cidade de São Paulo, de nome João Henrique, 

foi alvo deste comportamento �propositadamente arbitrário� dos beleguins 

ideológicos. O tal João, conforme se lê em seu prontuário do DEOPS, estava 

com o seu carro no ponto de táxis 
 �quando apareceu um moço a quem o declarante conhecia apenas de vista, por 

ser sobrinho de um senhor de nome Graciano, que trabalhava na firma Pinto 
Villela, a quem o declarante também servia com o seu carro. O moço subiu no 

automóvel e mandou seguir até chegar à rua Conselheiro Nébias. O rapaz então 

desceu do carro e mandou que João esperasse um pouco. Quando voltou, 

apareceram juntamente inspetores do Deops que o prenderam.� Todos foram 
encaminhados para o Deops. Lá, João �afirmou não estar ligado a nenhum 

assunto referente ao comunismo e saber respeitar as leis do país em que vive�.  
 
O motorista foi preso mesmo assim.18 
Outro procedimento comum desta que era uma verdadeira delegacia �do 

pensamento�, constituía-se em controlar a exposição de símbolos (3) que 

significassem divulgação de idéias contrárias aos �bons costumes políticos�, 

incriminando seus divulgadores. Joaquim Carreira, um elegante português, 

simpático à propaganda da Aliança Nacional Libertadora, ANL � que até mesmo 

havia participado da distribuição de boletins entre os seus companheiros de 

trabalho desta, então, instituição legal instituição � foi encaminhado ao xadrez 
porque foi visto usando abotoaduras com o símbolo do partido comunista. 
Embora, sobre ele nada mais pudesse ser levantado como razão para 

incriminação, e tenha, certamente como subterfúgio, declarado aos policiais 

�que as usava inconscientemente e ao saber do significado delas atirou-as a um 
rio�, Joaquim foi detido.19 
A polícia política temia também a expansão das propostas comunistas por puro 

contágio (4) e passava a dar crédito a delações em que tanto os acusados como 

os acusadores acabavam envolvidos nas malhas da repressão. Assim ocorreu 

com o marido de uma mulher �brasileira anônima�, que delatou por carta a um 

português de nome Joaquim Pereira de Mattos, acusando-o de ter �promovido 

várias reuniões com o intuito de discutir idéias comunistas�. A dita mulher dizia 

temer que o acusado virasse �a cabeça do seu marido, já que são amigos�. 

                                                           
17 Prontuário nº 2182, de Hermínio Augusto, Fundo Deops, 13.10.1938 
18 Prontuário nº 3674, de João Henrique Antunes, Fundo Deops, 02.10.1939 
19 Prontuário nº 70013, de Joaquim Carreira, Fundo Deops. 



Acabaram por serem detidos, não apenas o �corruptor� Joaquim, mas também o 

marido, para averiguações e possíveis punições.
 20 

Para além do crédito a delações, não confirmadas pelos fatos, o temor da 

expansão das idéias comunistas em São Paulo, e por extensão no Brasil, levou o 

DEOPS a incriminar toda e qualquer manifestação de pensamento entendido 

como progressista, dando lugar a uma forma de indiciamento por aproximação 

ideológica (5). Em 1937, José Assucena Maia, português versado nas práticas do 

�racionalismo scientifico christão�, foi detido pela polícia porque contribuíra por 

meio de sua profissão de fé para a propaganda da Aliança Nacional Libertadora, 

tendo sido �assíduo freqüentador de suas reuniões�. Nem adiantaram as 
objetivas negativas do pobre racionalista de que a acusação só podia ser �fruto 

de inimizade de algum companheiro�. Como em tantas outras ocasiões o 

�imigrante mal-agradecido� foi recolhido à prisão.
21 

 
x x x 
 
Nos anos 20 do século passado, a cidade e o Estado de São Paulo conheceram 

uma significativa expansão do seu parque industrial. Na base dessa ampliação da 

produção e das trocas comerciais estava o trabalho de dezenas de milhares de 

imigrantes, e entre estes o grupo imigrante português representava uma parcela 
significativa. 
As divergências de posicionamentos sociais e políticos entre operários e 

empreendedores - que remontavam às últimas décadas do século XIX - 
ganharam então, novas conformações. De uma fase em que a repressão aos 

movimentos de trabalhadores era comandada por ações �particulares� dos 

empresários - por meio de demissões e outras medidas coibidoras � as classes 
dominantes passaram a adoção de medidas ainda mais efetivas de punição. 

Numa promíscua relação oligárquica entre interesses políticos de empresários 

paulistas e da camada dirigente do Estado de São Paulo, foi criado o DEOPS 

que a partir de então comandou sistematicamente o impedimento das ações mais 

contundentes do operariado em geral e, especificamente, de suas lideranças. 
Entender a participação dos imigrantes portugueses nesses acontecimentos 

contribui decisivamente para avaliar a sua extensão, e aponta para a 

compreensão das relações entre o passado e o presente do processo político 

brasileiro. 
 
 
 

Imigração portuguesa em São Paulo: perspectivas e possibilidades de 

investigação 

Braços para a lavoura paulista 

                                                           
20 Prontuário nº 4671, de Joaquim Pereira de Mattos, Fundo Deops, 04.01.1937 
21 Prontuário nº 4564, de José Assucena Maia, Fundo Deops, 23.10.1937 



 

A expansão da economia cafeeira pela Província/Estado de São Paulo 

gerou uma ampla demanda de braços para a lavoura que coincidiu com o 

momento em que a crise do escravismo já se manifestava, gerando a questão do 

trabalho. A luta pela imigração em São Paulo se iniciou antes do final da 

escravidão, desde 1871 que o Governo Provincial paulista empreendeu esforços 

para formar a Associação Auxiliadora da Colonização e Imigração, tendo por 

finalidade facilitar aos cafeicultores o acesso aos trabalhadores imigrantes. 

As pressões da elite paulista tornaram-se crescente, na Assembléia 

Provincial projetos relacionados com a questão do trabalho eram propostos e 

discutidos. Dando origem a todo um conjunto de leis provinciais que propunha a 

implementar a ajuda financeira aos fazendeiros que buscassem atrair imigrantes, 

auxiliando-os nas despesas de viagem (1884), assim, abriram-se as portas para 

Imigração Subvencionada.  

Em 1886, sob os auspícios do então Presidente da Província João Alfredo, 

foi fundada Sociedade Promotora da Imigração, encabeçada por Martinho da 

Silva Prado Junior, Nicolau de Sousa Queiros e Rafael Aguiar Pais de Barros. A 

essa Sociedade cabia difundir, propagandear, atrair e recrutar trabalhadores na 

Europa, estabelecendo contratos e racionalizando os custos de tal empreitada.  

As ações da Sociedade foram iniciadas pelas atividades de divulgação, 

editando folhetos (oitenta mil) em português, italiano e alemão que difundiam as 

vantagens de emigrar para o Brasil. Nos folhetos eram apregoadas as facilidades 

da imigração para São Paulo, com destaque para o transporte ferroviário, 

hospedagem, alimentação e tratamento médico gratuito. Além do empenho na 

divulgação a Sociedade se responsabilizou pela administração efetiva de todo 

um programa de imigração (estabelecido por lei de 3/2/1887).  

Em 1887, Martinho Prado viajou para a Europa buscando estabelecer 

contatos para viabilizar as propostas criando um escritório em Gênova, que 

deveria fazer a propaganda e selecionar os imigrantes, já com subsídios do 

governo que aprovou fundos para essas ações.  



�A promotora fazia o contrato com o governo 

para trazer os trabalhadores. Desta maneira, os 
fundos públicos eram canalizados quer para 

companhias de navegação, quer individualmente 

para imigrantes, visando pagar os custos do 
transporte� 22 

 
Com a divulgação pelos recrutadores do programa de transporte gratuito 

pelo governo paulista a atração de imigrantes foi grande, conseguindo-se 

arregimentar muitos estrangeiros, geralmente os que tinham menos recursos. 

Para receber a passagem subsidiada, o pretendente tinha que satisfazer certos 

critérios definidos como idade, sexo, estrutura familiar e ocupação. Não 

poderiam ser financiados imigrantes solteiros ou os que declarassem intenção de 

se estabelecer em outro estado, também os que já tivessem anteriormente 

recebido passagem paga para o Brasil e depois retornado a sua terra. 23 

Apesar do advento da República em 1889, as ações da Sociedade 

mantiveram continuidade. A constituição republicana deu autonomia aos 

estados, incluindo entre as várias atividades da recém-criada Secretaria de 

Agricultura, Comércio e Obras Públicas - o serviço de imigração. 

�Em 1894, a Secretaria de Agricultura de São 

Paulo concluiu o primeiro de muitos contratos diretos 
com Companhias de navegação. Em 1895, a Sociedade 

Promotora recebeu os últimos grupos de europeus, e a 

Secretaria de Agricultura. Tomou a si uma parte maior 
do programa. Completada a transição administrativa, 

alcançados seus propósitos, a Promotora se desfez no 

curso de 1895�. 24 

 
Gradativamente a política de subvenção foi ampliada, incluindo 

hospedagem e transporte dos imigrantes para as fazendas. Todos esses subsídios 

propiciaram ao Estado um controle sobre as ocupações, atividades e destino dos 

imigrantes chegados a São Paulo. Destacando que entre 1908 e 1921, dos 

206.483 imigrantes subsidiados que entraram pelo porto de Santos, 98% 
                                                           
22 HOLLOWAY, Thomas H. Imigrantes para o Café: Café e Sociedade em SP, 1886-1934, 
RJ: Paz e Terra, 1984. p 66. 
23 Idem, p. 82. 
24 Idem p. 67. 



passaram pela hospedaria, 359.167 dos não subsidiados, só de 23% se encontra 

o registro na Hospedaria, isso quer disser que a maioria deles atuou 

autonomamente.  

Os defensores da política imigrantista consideravam esse meio o ideal para 

o abastecimento de trabalhadores nas fazendas de café. A cafeicultura paulista 

foi efetivando seu projeto de uma política imigrantista, nesse processo percebe-

se a passagem de ações e interesses do grupo para uma política do Estado
25, 

inicialmente provincial e depois com - uma política imigrantista em massa, 

contínua
26 e subvencionada pelo governo federal. Dessa forma, a elite agrária 

conseguiu impor sua proposta para a questão da mão-de-obra - uma política 

imigrantista em massa, contínua e subvencionada pelo governo. 
27 

O sistema implantado optou preferencialmente pela introdução de 

europeus28 e em unidades familiares, o que permitiu aos cafeicultores obter um 

suprimento de trabalho complementar barato, fornecido pela mão-de-obra 

feminina e infantil, garantindo o abastecimento de braços durante a colheita, 

enquanto ao colono, através da cooperação da unidade familiar, se tornava 

possível um melhor aproveitamento das oportunidades de ganho.  

A saga dos imigrantes na atividade cafeeira é descrita nos relatórios da 

época, que estão repletos de denúncias: os baixos salários eram reduzidos pelas 

multas lançadas; a impontualidade e as fraudes nos pagamentos, confiscos, 

pesos e medidas ilegais, os endividamentos nos armazéns das fazendas 

somavam-se à disciplina coercitiva e à violência física contra os colonos. 

 

Hospedaria dos Imigrantes 

 

Em finais de 1881, a Assembléia Provincial organizou um comitê 

(encabeçado por Nicolau de Sousa Queiros) para estudar a recepção dos 
                                                           
25 SALLES, Iraci G. Trabalho, progresso e a sociedade Civilizada. SP, Hucitec, 1986, p. 110. 

26 A imigração continua visava manter braços disponíveis frente a alta rotatividade dessa mão de obra, ao final dos contratos grande parte 

não permanecia nas propriedades, havendo uma continua necessidade de braços. 

27 - A partir de 1914 a política de subsídio à imigração declinou, sendo finalmente encerada em 1927 quando do governo de Júlio Prestes. 

28 - Esperava-se que o trabalhador imigrante reabilitasse o ato de trabalhar e que sua atividade não só regenerasse, mas que imprimisse uma 

característica civilizadora ao trabalho, ocupação enobrecedora e pressuposto para o progresso. O imigrante laborioso, inteligente, vigoroso e 

que aspirava à fortuna representaria o progresso e a civilização. SALLES, Iraci G. op.cit..  



imigrantes e planejar uma hospedaria. Em 1882, foi adquirido para tal fim um 

prédio no bairro do Bom Retiro, apesar das ações de remodelação tinha como 

limite a acomodação de 500 pessoas. Pequena, com graves problemas de 

epidemias e localização incomoda, distantes das ferrovias existentes. 

 

Não tardaria (março de 1885) a Assembléia autorizaria a construção de 

uma nova hospedaria. A Comissão encarregada escolheu como lugar para a 

construção um ponto de junção das linhas ferroviárias que conectavam a capital 

paulista a Santos e Rio de Janeiro. 

A construção da nova hospedaria foi iniciada em 1886 e já 1887 ainda em 

obras recebeu os primeiros imigrantes. Pronta em 1888 a hospedaria tinha a 

capacidade para 4000 pessoas, tornando o prédio ponto central do programa de 

imigração paulista, nos seus dez primeiros anos de funcionamento foi 

coordenada pela Sociedade Promotora da Imigração. Em certos momentos 

chegou a abrigar cerca de 10.000, suas condições de alimentação e higiene 

tornavam-se precárias.  

Depois da viagem transoceânica de 3 a 5 semanas em porões úmidos e mal 

ventilados, a chegada ocorria no porto de Santos, o imigrante tomava o trem até 

a cidade de SP, desembarcando na própria hospedaria, aos recém chegados era 

permitido permanecer  na hospedaria por 4 a 8 dias, tendo um lugar para dormir, 

duas refeições diárias e tratamento médico.  

A hospedaria era uma construção ampla, ocupando quase um quarteirão, 

possuía um desvio ferroviário com plataforma própria para a chegada dos 

imigrantes. 29 

Num andar térreo localizavam-se os escritórios, casa de cambio, setor 

médico, cozinhas, refeitórios e estoques. 

No andar superior os dormitórios e numa construção a parte no próprio 

terreno encontrava-se instalada o setor onde os imigrantes se encontravam com 

                                                           
29 - Pode-se agrupar em três categorias de hospedes: recém chegados subsidiados e não subsidiados, estrangeiros e nacionais que vinham de 

outros estados.  

 



os cafeicultores para estabelecer o contrato. Assinado o contrato o imigrante 

tomava um trem para o interior. 

 

Havia controle de vigias nos prédios dia e noite, buscava-se evitar roubos, 

mas também os aliciadores que poderiam desviar os braços ou iludir os recém 

chegados. 

De 1892 a 1905 a Hospedaria esteve vinculada a Secretaria da Agricultura, 

Viação e Obras públicas, passando para o Departamento de Terras, Colonização 

e Imigração (DTCI) em 1905-11. Em 1906, a Hospedaria foi reformada, com 

melhorias nas instalações sanitárias, cozinha, dormitórios, sendo os contratos 

reajustados para evitar fraudes e abusos. 

A partir de 1911 esteve sob a gerencia do Departamento Estadual do 

trabalho, retornando para o Serviço de Imigração e Colonização em 1939. Em 

1967 Torna-se Hospedaria dos Migrantes, tendo recebido o último grupo de 

imigrantes em 1978. Calcula-se que chegou a hospedar 3 milhões de imigrantes, 

de mais de 70 nacionalidades. Ao tombamento do prédio pelo CONDEPHAAT 

(1982) seguiu-se a criação do Memorial do Imigrante (1998). 

 

Imigrantes Português 

 

Apesar da origem rural da maioria dos portugueses que emigraram, alguns 

vieram diretamente para a cidade, talvez previamente informados sobre as 

condições de trabalho na zona rural, e outros após uma rápida passagem pela 

lavoura, migravam à procura de melhores perspectivas. 

A emigração portuguesa foi a princípio prioritariamente masculina, mas o 

contingente feminino cresceu gradativamente, podendo-se verificar um aumento 

no número de mulheres casadas, ampliando a emigração familiar de acordo com 

a política definida pelos cafeicultores paulistas. Assim, a imigração 

caracterizada até então como individual, masculina e temporária, tornava-se 

tendencialmente familiar e permanente. 



Cabe destacar que não houve um único padrão de deslocamento dos grupos 

familiares, muitos imigrantes eram chefes de família, vieram bem antes de seus 

familiares que ficaram aguardando em Portugal; outros vieram ainda quando 

crianças ou jovens, sem a família nuclear; em outros casos, a família nuclear 

veio junta, e, mas em alguns deles não permaneceram unidas no novo contexto 

ou nunca se encontraram e/ou não voltaram a se constituir.30 

Gerando toda uma complexidade de situações vivenciadas: os 

deslocamentos, os diferentes projetos familiares e as estratégias para concretizá-

los, numa trama de valores envolvendo escolhas, re-orientações, conflitos 

familiares, geracionais, de gênero, provocando exploração, rompimentos, 

tensões, mas também solidariedades, laços de conterraneidade e afetividades. 

 

A imigração portuguesa para São Paulo foi um processo contínuo que 

envolveu experiências múltiplas e diversificadas, diferentes levas de imigração, 

alguns que vieram subsidiados, outros por conta própria; alguns que chegaram 

no início do processo de imigração (nos anos finais do século XIX e nos inícios 

do XX), outros logo após a 1. GG e também os que vieram devido as tensões 

durante o governo de Salazar.  

 

 

 

Documentação do Memorial do Imigrante de São Paulo. 

Instalado nas dependências da antiga Hospedaria dos Imigrantes (1886-88) 

Objetivos: resgatar, registrar e preservar a memória da imigração 

Criado em 1998, inclui: 

Centro de pesquisa e documentação 

Museu da imigração 

Núcleo Histórico dos transportes  

Núcleo de estudos e tradições 

                                                           
30 Demartini, Zeila Brito Fabri. Imigração, Família e Educação, V Congresso Luso-brasileiro de História da Educação, Évora, 2003, p. 3. 



Hospedaria dos Imigrantes 

Fundos da Hospedaria de Imigrantes 

Reúne vários documentos: 

Hospedaria do Bom Retiro 

Hospedaria do Brás 

Secretarias e Departamentos de Estado: 

Secretaria da Agricultura, Viação e Obras públicas,  

Departamento de Terras, Colonização e Imigração(DTCI),  

Departamento Estadual do trabalho,  

Serviço de Imigração e Colonização Negócios do Governo 

- Listas de bordo de Navios (Santos)   

Grupos de fontes 

IIPS - Inspetoria de Imigração do Porto de Santos 

ITCI - Inspetoria de Terras, Colonização e Imigração 

DTCI - Diretoria de Terras, Colonização e Imigração 

TIC - Terras Imigração e colonização  

DIC - Departamento de Imigração e Colonização 

SIC - Serviço de Imigração e Colonização 

DAIC - Departamento de Amparo a Integração Social 

Acervo:  

Ligado à Secretaria de Agricultura 

Política de Terras e colonização 

Política de Mão de obra, recepção e encaminhamento de trabalhadores:  

Imigração 

Migração  

 

Listas de Bordo 

Imigrantes entrados (1888- 1978) 

1908-1978 Inspetoria de Santos subordinada à Hospedaria 

Imigrantes saídos (1900-1950 

 



 

Listas de bordo: 

Conteúdo das informações 

Identificação do vapor 

Porto de embarque 

Número de ordem 

Classe 

Nome 

Parentesco com o chefe da família 

Sexo 

Estado civil 

Nacionalidade 

Profissão 

Religião 

Instrução 

Última residência (país e localidade) 

Destino 

Bagagem (volumes) 

 

Documentação: 

Livros de matrícula dos imigrantes entrados na Hospedaria 

Livros de registro de imigrantes e migrantes alojados na Hospedaria do 

Bom Retiro e na Hospedaria do Brás 

159 livros de registro 

2 milhões e 500mil registros de imigrantes 

Imigrantes 

Espontâneos  

Subsidiados 

Com contrato 

Sem contrato 

Cotidiano da hospedaria 



 

Livros de matrícula na Hospedaria: Conteúdo das informações 

Número de ordem 

Nome 

Idade/filiação 

Nacionalidade 

Sexo 

Estado civil 

Família e número de membros 

Profissões 

Instrução 

Religião 

Parentesco 

Última residência 

Porto de embarque/ Vapor/data da saída 

Porto de desembarque/ vapor/data da chegada 

Data da entrada na hospedaria 

Se já esteve no Brasil 

Volumes de bagagens 

Destino (estação, Município, fazendeiro, núcleos coloniais, outros estados) 

Repatriados/rejeitados 

Falecidos 

Observações 

 
 
 

Outros Documentos 

Processos Administrativos da Secretaria de Agricultura 

Processos do Serviço de Registro de Estrangeiros 

Fichas de registro de Imigrantes  (1947-1975) 

Documentos pessoais: 

Passaportes, 



Cartas de Chamada,  

Carteiras de Trabalho, 

Correspondência Pessoal 

Livros  

Periódicos 

Entrevistas 

Vídeos 

Fotografias 

Mapas 

Plantas 

 
 
 

Imigração portuguesa SP: perspectivas e possibilidades de investigação 

Não se resume ao que está guardado ou arquivado, mas silenciado, 

esquecido, ocultado, incluindo correspondências, manifestos, processos, diários, 

etc...materiais iconográficos, documentação das associações. 

História oral e memórias A memória construída pelos sujeitos históricos e 

pelos grupos, deve ser observada como um campo complexo de disputas e 

instrumentos de poder, assim, as discussões sobre patrimônio adquirem 

importância. Contemporaneamente, o conceito de patrimônio encontra-se 

atrelado às questões de identidade-memória, gerando preocupações e cuidados: 

com a preservação e com o direito a memória, permitindo perceber o patrimônio 

como prática social e cultural.  

Cabe destacar que o patrimônio cultural inclui os vestígios e documentos 

de um grupo, que ancoram suas memórias e envolve suas questões simbólicas e 

valores afetivos. Sendo necessário reconhecer e afirmar o significado desse 

patrimônio histórico, e assim preservar, identificar, e conservar esses 

documentos como bens culturais de inegável valor histórico. Dessa forma, a 

construção do arquivo não é só técnica, devendo ser observada sob a perspectiva 

de preservação de patrimônio.  



A historiografia contemporânea tem trazido à luz uma diversidade de 

documentações, um mosaico de pequenas referências esparsas, a dificuldade do 

historiador está mais na fragmentação do que na ausência da documentação, o 

que requer uma paciente busca de indícios, sinais e sintomas, uma leitura 

detalhada para esmiuçar o implícito e o oculto, para descortinar o objeto. 

Esta proposta se insere numa corrente que pretende estabelecer as 

articulações entre relações sociais, étnicas, de gêneros e práticas e modos de 

vida, numa perspectiva de integrar os imigrantes portugueses (homens, mulheres 

crianças sob o foco de diferentes gerações e levas de imigração) cessando de 

considerá-los como objeto dado, para conhecê-los como sujeitos que se constrói 

na e pela experiência cotidiana, procurando integrar as tensões sociais de um 

processo permeado de conflitos e confrontos, recuperando formas várias de 

resistência e luta. 

Nesse sentido, essa investigação reconhece a pesquisa empírica como 

elemento indispensável e está ciente que ao lidar com as fontes atente para seus 

múltiplos significados, enfrentado o desafio de enfrentar tensões, diferenças, 

mudanças, alterações, permanências e conflitos. Tornando-se necessário dirigir 

o olhar sobre as fontes, reafirmando um permanente ir e vir neste processo a fim 

de construir a rede de questões, continuamente refeita, cujo movimento terá em 

vista a compreensão do cotidiano e da cultura do grupo.  

Algumas fontes de pesquisa não se resumem ao que está guardado ou 

arquivado e, sim, ao que está silenciado ou em esquecimento31. Assim, será 

incorporado um amplo e variado corpo documental, que incluirá a legislação no 

Brasil e em Portugal, policiais, ocorrências, processos-crime, provérbios, 

literatura, cronistas, memorialistas, correspondências, memórias, manifestos, 

diários, materiais iconográficos.  

Os jornais brasileiros e portugueses (jornais de associações, diários, 

operários), a documentação oficial, cartorial e censos, os passaportes e os 

registros de entradas e saídas, a documentação dos navios e das associações 

                                                           
31 - HOGGART, Richard. As utilizações da cultura. Lisboa: Presença, 1973. 



(comerciais, mutualistas, beneficências, dos grupos regionais). Com destaque 

para a história oral, pretende-se realizar a pesquisa com imigrantes (homens e 

mulheres), de diferentes gerações (preferencialmente da mesma família) e que 

exerceram diferentes atividades32, procurando recuperar suas memórias, sua 

experiência, as memórias sobre a cidade, rastreando particularmente as 

experiências femininas. 

As evidências históricas desse projeto são diversificadas: Orais, visuais, 

textuais, são registros que ainda não se articulam, porém, de uma mesma forma, 

um revela o outro e oculta outros. Assim, as fontes trazem códigos de 

narratividade que precisam ser decifrados, num constante diálogo entre os 

sujeitos de diferentes tempos, espaços, relações sociais e culturais33. 

A história oral permite reflexões sobre os processos de construção e 

reconstrução, de invenção e reinvenção das identidades, pois, podem apresentar 

por meio das histórias de vida, uma ampla gama de informações das 

transformações experimentadas ao longo dos anos. A preocupação dos 

historiadores em utilizarem a história oral como instrumento de pesquisa é um 

terreno conflitante. 

A evidência oral pode conseguir algo mais penetrante e mais fundamental 

para a história. Enquanto os historiadores estudam os atores da história à 

distância, a caracterização que fazem de suas vidas, opiniões e ações sempre 

estará sujeito a ter descrições defeituosas, projeções da experiência e da 

imaginação do próprio historiador: uma forma erudita de ficção. A evidência 

oral, transformando os �objetos� de estudo em �sujeitos�, contribui para uma 

história que não só é mais rica, mais viva e mais comovente, mas também mais 

verdadeira.34 

                                                           
32 - THOMPSON, P. A voz do Passado. RJ, Paz e Terra, 1992 e JANOTTI, Maria de Lourdes Monaco. História Oral: Uma Utopia?, in 

Revista Brasileira de História, n.25/26, 1993, Marco Zero, pp. 7-16. Portelli, Marieta, MAUAD, Ana Maria. Fragmentos de memória: 

oralidade e visualidade na construção das trajetórias familiares. In: Projeto História. SP: EDUC, n. 22, jun. 2001. pp. 157-170. PORTELLI, 

Alessandro. A Filosofia e Os Fatos: Narração, interpretação e significado nas memórias e nas fontes orais. Tempo 2. UFF. RJ: Relume-

Dumara, dez/1996. PORTELLI, Alessandro. História oral como gênero. In: Projeto História. São Paulo: EDUC, n. 22, jun. 2001, pp. 9-36. 

33 WILLIAMS, Raymond. Marxismo e Literatura. RJ: Zahar Editores, 1979. 

34 THOMPSON, Paul, op.cit. p.137. 



A história oral não oferece um esquema fechado de experiências comuns, 

mas sim um campo de possibilidades compartilhadas reais ou imaginárias. A 

dificuldade para organizar estas possibilidades em esquemas compreensíveis e 

rigorosos indica que, a todo o momento, na mente das pessoas se apresentam 

diferentes destinos possíveis. Qualquer sujeito percebe estas possibilidades à sua 

maneira, e se orienta de modo diferente em relação a elas...
35 

Por isso, lidar com essa diversidade de fontes é cruzá-las continuamente, é 

captar os sinais que dela se emitem e, portanto, é estabelecer com elas uma 

relação dialógica.  Travar um diálogo com os que propositadamente estão 

ausentes das fontes é apropriar-se do que nos disse Lucien Febvre quanto à 

forma de se fazer história
36. As boas hipóteses e as problematizações são 

primordiais, cabendo examinar exaustivamente essas fontes, ampliando-as e 

interpretando-as, na expectativa de que assim todos os sujeitos sociais estarão 

envolvidos nas tramas que delineiam a história em questão.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II - Imigrantes portuguesas: experiências femininas 

 

1- Mulheres imigrantes portuguesas: Ações, resistências e 

lutas - São Paulo 1870-1945 
 
 
 Estes escritos pretendem uma contribuição para o estudo das experiências 

das mulheres imigrantes portuguesas na cidade de São Paulo, no período entre 
                                                           
35 PORTELLI, Alessandro. A Filosofia e Os Fatos: Narração, interpretação e significado nas memórias e nas fontes orais. Tempo 2, UFF. 

RJ: Relume-Dumará, dez/1996.p.72. 

36 FEBVRE, Lucien. Viver a história. In: Combates pela história. Lisboa: Presença, 1985. 



1870 e 1945. A análise procurará recuperar as relações cotidianas na dimensão 

da experiência no mundo do trabalho, particularmente o fabril. Privilegiando 

uma documentação variada, com destaque para os prontuários do DEOPS 

(Departamento Estadual de Ordem Política e Social), a proposta visa recuperar 

as ações e reivindicações, formas de resistência e luta nas quais estiveram 

envolvidas as imigrantes portuguesas. 

 

IMIGRANTES PARA O CAFÉ 

 Nos finais do século XIX, a expansão da economia cafeeira pelo Estado de 

São Paulo (1850-1920) gerou uma enorme demanda de mão de obra, num 

momento em que a crise do escravismo se manifestava. A questão do trabalho 

passou a ser o centro das preocupações da elite agrária. A partir de meados da 

década de 1880, este grupo, gradativamente, impôs sua proposta para o problema: 

uma política imigrantista em massa, continua e subvencionada pelo governo. 

O sistema implantado optou pela introdução de europeus e em unidades familiares, 

o que permitiu aos cafeicultores obter um suprimento de trabalho complementar 

barato, fornecido pela mão-de-obra feminina e infantil, garantindo o abastecimento 

de braços durante a colheita.  
 

Inicialmente, o processo de imigração para São Paulo foi caracterizado pela 

presença marcante dos italianos, a propaganda e os agenciadores concentraram 

as atividades na Itália; entre 1885 e 1909, este grupo totalizou 744.244 

ingressos.  

 
Estrangeiros em São Paulo 

 

Anos       TOTAL GERAL   Portugueses   Italianos     Espanhóis  

1885-09     1.059.199        134.594         744.244        180.361 
1910-34         654.637         263.063         187.558        204.016 
1935-59          311.987         156.536           90.130            65.321 
1960-61           31.665            14.982             4.144           12.539 
Total          2.057.488         569.175     1.026.076         462.237  
Fonte: Departamento de Imigração e colonização. São Paulo, 1962 .p. 44.  

 



 A saga dos imigrantes na atividade cafeeira foi descrita nos relatórios da 

época, repletos de denúncias, incluindo os baixos salários ainda mais reduzidos 

pelas multas, impontualidade e fraudes nos pagamentos, confiscos, pesos e 

medidas ilegais, endividamentos nos armazéns das fazendas somavam-se à 

disciplina coercitiva e à violência física contra os colonos. Essas denúncias 

levaram o governo italiano, através do Decreto Prinetti (1902), a proibir a 

emigração subsidiada para São Paulo. Mesmo sendo burlada, a medida reduziu 

consideravelmente a entrada de italianos.  

A partir de então, as ações foram direcionadas para os países ibéricos. Já 

em 1910, o governo espanhol seguiu o exemplo italiano, resultando na 

ampliação da entrada de portugueses e de japoneses. Entre 1887 e 1900, os 

portugueses representaram 10% do total de entradas no Estado de São Paulo, 

proporção que entre 1900 e 1920 subiu para 29%. De 1910 a 1914, foram os anos 

da chegada do maior contingente luso (111.491), em função não só da preferência 

da política imigrantista brasileira, mas também da crise econômico-social em 

Portugal, que se somava às dificuldades políticas decorrentes da extinção do 

regime monárquico, que estimulavam as saídas do país. 

 No caso de Portugal, a emigração foi a princípio prioritariamente masculina. 

A prática dos homens chegarem primeiro, vindo na procura de resolver 

problemas que deixavam em Portugal, visava criar condições para chamar os 

familiares ou retornar, podendo ser identificada como uma estratégia preventiva, 

para a hipótese de fracasso e/ou uma tática para enfrentar o desconhecido. 

 A partir do final do século XIX, a presença feminina cresceu, podendo-se 

verificar também um aumento no número de mulheres casadas, ampliando a 

emigração familiar de acordo com a política definida pelos cafeicultores paulistas. 

Entre 1910 e 1914, anos de aumento considerável da imigração lusitana, embora o 

número de homens tivesse aumentado o de mulheres mais do que duplicou. Na 

primeira década do século XX, a porcentagem de mulheres já alcançava mais de 

25% do total de entradas e no início da segunda oscilou entre 35% e 40%. 



 Assim, a imigração caracterizada até então individual, masculina e 

temporária, tornou-se, tendencialmente, familiar e permanente.  

 

 Cabe destacar que não houve um único padrão de 

deslocamento dos grupos familiares, muitos imigrantes eram 
chefes de família, vieram bem antes de seus familiares que 

ficaram aguardando em Portugal; outros vieram ainda quando 
crianças ou jovens, sem a família nuclear; em outros casos, a 

família nuclear veio junta, e, mas em alguns deles não 

permaneceram unidas no novo contexto ou nunca se encontraram 
e/ou não voltaram a se constituir

37 

 Apesar da origem rural da maioria dos portugueses que emigraram, eles 

procuraram evitar o trabalho no campo e tenderam a se concentrar nas cidades, 

tendo em São Paulo um pólo de atração. Os que vinham por conta própria se 

dirigiam diretamente para a cidade, talvez previamente informados sobre as 

condições de trabalho na zona rural, e outros, após uma rápida passagem pela 

lavoura, migravam para as zonas urbanas à procura de melhores perspectivas de 

ganho e novas oportunidades. Eles procuravam possibilidades de arranjar emprego 

nas fábricas, no setor de serviços e também em ocupações informais, ou pequenos 

negócios. 

A experiência do trabalho marcou as trajetórias dos portugueses, neste 

aspecto, as imigrantes foram atuantes nos estabelecimentos comerciais, fabris e em 

múltiplas outras atividades. Ocuparam setores reconhecidamente femininos, como 

trabalhos domésticos (cozinheiras, passadeiras, lavadeiras, arrumadeiras, copeiras, 

pajens), também serviços que pudessem realizar no próprio domicílio (doceiras, 

bordadeiras, floristas, costureiras, tricoteiras, chapeleiras, engomadeiras e 

consertos em geral). Elas se destacaram como donas de pensões e fornecedoras de 

refeições, nas atividades comerciais (lojas de roupas, tecidos, armarinhos e 

miudezas, ferragens, louças, vidros), além do comércio de alimentos 

(verdureiras, açougues, bares, cafés, botequins, restaurantes, confeitarias e 

pastelarias, quitandas, leiterias) e igualmente no trabalho fabril. 
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Indústria paulista 
  

 A indústria de São Paulo nasceu à sombra dos cafezais, utilizando capitais 

provenientes, em grande parte, da cafeicultura e de uma infra-estrutura criada para 

o café. A atividade industrial se implantou na cidade de São Paulo, cresceu e se 

diversificou.  

 Segundo o levantamento feito pelo Departamento Estadual do Trabalho, os 

trabalhadores de origem estrangeira caracterizaram expressivamente a composição 

étnica da mão-de-obra da indústria (80,4%), dentre estes os portugueses 

representavam 15,5%, sendo prioritariamente do sexo feminino. Essa participação 

aumenta numa observação por setores: nas fiações e tecelagens de juta, eram 

aproximadamente 22% do total de empregados. Em algumas dessas fábricas, os 

portugueses foram mão-de-obra preferencial, caso da Santa Chantal, onde, em 

1912, representavam 38% do operariado38. 

  A presença lusa, em particular feminina, pode ser detectada na fiação, 

tecelagem e malharia, na industrialização de cigarros, charutos e fumos, na 

confecção de roupas, roupas brancas, redes, na produção fabril de fitas, redes, 

fósforos, velas, sabão, chapéus, calçados e tamancos, ainda no setor de alimentos, 

panificação, chocolate e bebidas; sendo a participação mais baixa na esfera da 

metalurgia, cerâmica e vidro. 
39 

 Mesmo nos períodos de plena expansão industrial, a intensificação dos 

fluxos migratórios manteve os níveis salariais baixos, o operariado tinha pouca 

segurança de manter o emprego, os modernos equipamentos e as novas levas de 

recém-chegados à cidade constantemente geravam demissões. O cotidiano de 

trabalho nas indústrias caracterizava-se pelas jornadas extensas, serviços noturnos 

e ritmo intenso de produção, somado aos baixos salários e multas, disciplina 

                                                           
38 Boletim do Departamento Estadual do Trabalho, (1-2), 4º trimestre e 1º trimestre 1911-
1912. 
 39 CANO, Wilson. Raízes da Concentração Industrial em São Paulo, SP, Difel, 1977, DEAN, 
Warren. A Industrialização de São Paulo. SP, Difel.. Alguns imigrantes traziam economias para 
começar a vida, outros vieram contratados para trabalhar em empresas. 



rigorosa, agressões e assédio de mestres e contramestres, ambiente insalubre e 

acidentes freqüentes. 

  O setor industrial utilizava-se intensivamente o trabalho de mulheres e 

menores, que enfrentavam jornadas de 10 ou 11 horas. Oficialmente, a jornada de 

trabalho iniciava-se por volta das 5h30min e terminava mais ou menos às 18h, mas 

na prática a determinação do tempo de trabalho era resolução exclusiva do 

patronato, que poderia, por uma simples comunicação, alterá-lo para mais ou para 

menos, de acordo com as necessidades da produção.  

 A Primeira Grande Guerra bloqueou o fluxo migratório, diminuindo a 

oferta da mão-de-obra estrangeira e a alta rotatividade dos operários. Isso 

favoreceu a organização dos movimentos de trabalhadores, que, com salários 

baixos e premidos pelas vicissitudes da cidade, vivenciaram um quadro de 

greves, repressões, demissões (1917/19) e enfrentamentos com patrões e 

autoridades, com forte presença organizativa do movimento anarquista. 
  

Diálogos historiográficos 

 

 Para além da experiência de trabalho fabril dos portugueses no cotidiano 

paulista, cabe recuperar sua presença nas ações de lutas e resistências. Os 

confrontos étnicos foram considerados uma das principais limitações do 

movimento operário em São Paulo. Alegava-se que as hostilidades entre vários 

grupos criaram barreiras para a coesão do operariado e abortado muitas greves e 

tentativas de organização. A Imprensa operária, liderada por anarquistas e 

socialistas italianos40, pontuava a ocorrência de tensões entre grupos estrangeiros, 

particularmente entre italianos e portugueses41. Nestes escritos os portugueses 

apareciam como furadores de greve e desprovidos de consciência social.  

 
                                                           
40 Na variedade de periódicos da imprensa operária cabe ressaltar: Terra Livre, A Lanterna, A 

Plebe, A Voz do Trabalhador.   
41 FAUSTO, Boris. Trabalho Urbano e Conflito Social (1890-1920). SP, Difel, 1983, 3ª ed. 

MARAM, Sheldon Leslie. Anarquistas, Imigrantes e o Movimento Operário Brasileiro (1890-
1920). RJ, Paz e Terra, 1979. 



          A idéia de que o português era avesso à participação nos movimentos 

operários pode ser contestada percorrendo-se processos criminais e observando 

atentamente as notícias nos jornais diários e operários. Nessas fontes se pode 

examinar práticas, costumes, lutas, acomodações e solidariedades presentes no 

cotidiano desses homens e mulheres emigrados de Portugal. Sendo encontrados 

agentes em movimento, dispondo de suas vidas e de seus métodos de luta, formas 

de organização e táticas de resistência, frutos de um processo cotidiano de 

experiência.  

 Questionando o silêncio e acomodação aludidos, visualizam-se lutas que 

emergem múltiplas e diferenciadas, reivindicadas por diferentes canais de 

expressão, produtos de racionalidades e dinâmicas diversas, como a participação 

nas agremiações, sindicatos e a liderança dos portugueses nos movimentos das 

docas e da construção civil em Santos. Este porto era um centro de destaque de 

organização, o que proporcionou à cidade a alcunha de "Barcelona do Brasil".42 

 A suposta menor propensão dos portugueses à organização poderia estar 

relacionada à falta de experiência prévia, ao fato de constituírem um grupo de 

baixa qualificação, tardiamente chegado a São Paulo, tendo de lutar em condições 

desiguais pelos limitados empregos como uma questão de sobrevivência.  

 Ainda resta colocar outra questão historiográfica: a da participação feminina 

nas ações de luta e no movimento operário. Na imprensa anarquista, as imagens 

das operárias eram de �frágeis, passivas e indefesas�. Questionando estas 

representações e buscando dar visibilidade às resistências criadas e recriadas pelas 

mulheres no cotidiano, vários estudos têm contribuído para desvelar a capacidade 

feminina de explorar as brechas, através das quais pudessem se expressar, lutar e 

sobreviver. Descortinou-se o passado de mulheres resistentes, combativas, 

militantes, que redigiam artigos, enfrentaram mestres, patrões e polícia, fundaram 

                                                           
42 Sua ação foi significativa em organizações como a Associação de Resistência dos Cocheiros e 

Carroceiros, a Liga dos Empregados em Padarias e a Sociedade de Resistência dos 

Trabalhadores em Trapiches e Café. 



grêmios, participavam dos comícios e agitações, encabeçavam greves e outras 

ações, levando para as ruas suas reivindicações.43 

  Cabe aqui o desafio de buscar as referências passadas das mulheres 

imigrantes portuguesas. Para tanto, a análise das solicitações de assistência 

jurídico-econômica e reclamações consulares processos criminais, jornais diários 

e operários, listas negras de "indesejáveis" elaboradas pelo patronato e 

prontuários do DEOPS/SP se tornam documentos valorosos.  
 

DEOPS (Departamento de Ordem Política e Social) 

As origens do DEOPS são encontradas no Gabinete de Investigações, 

organizado por Washington Luiz no período em que era Secretario Estadual de 

Justiça e Segurança Pública de São Paulo (1909).
 Quando assumiu a prefeitura 

da cidade de São Paulo (1914-1919), ele buscou consolidar o aparato policial 

para enfrentar as manifestações sociais, particularmente às greves operárias. 

Já como Presidente do Estado (1924), Washington Luiz criou delegacias 

especializadas, entre elas a que investigava as ameaças à ordem pública, 

instituía-se o DEOPS, com a preocupação de vigiar e controlar as ditas �classes 

perigosas�.44 Para possibilitar melhores identificações, o novo aparelho recebeu 

do patronato paulistas milhares de fichas com informações sobre os 

trabalhadores engajados, grande parte oriunda das �listas negras�. 

                                                           
43 BLANCO, Esmeralda Luiz. O trabalho da mulher e do menor na indústria paulistana (1890-

1920). Petrópolis, Vozes, 1982. PENA, Maria Valéria Juno. Mulheres e trabalhadoras - 

presença feminina na constituição do sistema fabril. São Paulo, Paz e Terra, 1981; TEIXEIRA, 
Amélia R.S. et. al. "O trabalho da mulher na indústria de vestuário". In: Mulher, mulheres. São 

Paulo, Cortez/Fundação Carlos Chagas, 1983. MATOS, Maria Izilda Santos de. Trama e poder: 

um estudo sobre as indústrias de sacaria para o café. 5ª ed., Rio de Janeiro, Sette Letras, 2005. 

RIBEIRO, Maria Alice Rosa. Condições de trabalho na indústria têxtil paulista (1870-1930). 
São Paulo, Hucitec/Unicamp, 1988; BOSCHILIA, Roseli. Condições de vida e trabalho: a 

mulher no espaço fabril curitibano (1940-1960). Curitiba, Dissertação de mestrado, 1997. 

SOIHET, Rachel. Condição feminina e formas de violência - Mulheres pobres e ordem urbana-
1890-1920. Rio de Janeiro, Forense, 1989; MATOS, Maria Izilda e SAMARA, Eni M. �Por 

Mãos Femininas: trabalho e resistência das mulheres brasileiras (1890-1920)�. In: Nash, M. e 
Perrot, M. Historia de las Mujeres. Madri, Taurus, 1993, vol.5, pp.709-17. 
 
44 Hecker , Frederico Alexandre .A Repressão aos Imigrantes Portugueses em  São Paulo:  Os 

Subversivos e os Outros. (no prelo). 



Contando com uma rede de colaboradores e com monitoramento diário, 

na função de fiscalizar e reprimir, este órgão funcionou entre 1924 � 1983. 

Somente apartir 1996 é que os seus documentos foram abertos à consulta 

pública.  

   O acervo de mais de 160 mil prontuários e 9 mil dossiês (cooperativas, 

sociedades, clubes, círculos, escolas, sindicatos, partidos etc.) encontra-se 

acessível ao pesquisador no Arquivo do Estado de São Paulo. Neste vasto corpo 

documental, foram identificados, até o momento, 5.371 prontuários referentes a 

imigrantes portugueses residentes ou momentaneamente sediados no Estado de 

São Paulo. A maioria dos prontuariados se constituía em pessoas do sexo 

masculino, apenas 4.5% do total (237) são prontuários de mulheres.  

Nos prontuários das portuguesas investigadas foram encontrados vários 

motivos para as averiguações, com destaque para os pedidos de autorização para 

funcionamento de casa de cômodos, pensão e hotéis (32% dos casos), infrações 

à lei de economia popular (17%) e querelas entre proprietárias e inquilinos 

(15%). Estas questões vinculam-se a significativa presença das portuguesas 

como proprietárias de pensão e casas de cômodo, sendo estes documentos 

exigências legais de controle destes estabelecimentos e seu perfil familiar. As 

infrações de economia popular denotam a atuação delas nas atividades 

comerciais (açougues, padarias, armazéns) e os confrontos cotidianos no balcão. 

Por fim, entre as várias estratégias de sobrevivência na sociedade de 

acolhimento poderia ter como fonte de renda o aluguel de um cômodo, um 

quarto anexo ou pequeno imóvel. 

Particularmente, no período da Segunda Grande Guerra, podem-se 

observar as solicitações de salvo conduto, transferência e mudança, práticas 

exigidas para todos os estrangeiros. Já os pedidos de regulamentação de 

documentos e da situação no país apareceram por todo o período estudado. Com 

menor freqüência foram localizados casos de desacato à autoridade, denúncias 

de fraudes, golpes e usura.  



Já as situações de prisões, sejam para simples investigação, mas também 

para episódio de greve e �elemento suspeito�. Entre os casos mais graves, apesar 

de pouco freqüentes, que levaram a instauração de processos e posterior 

expulsão, destacam-se os de prática de lenocínio. Como a ocorrência de Maria 

Beatriz Duarte expulsa do Brasil, em 1942, pela prática de lenocínio.  

 

     
    
 
 Particular é o caso apresentado no Prontuário de número 111.170, 

envolvendo a portuguesa Rosa da Silva Espírito Santo, tecelã da Fábrica Jafet, 

acusada pela colega de trabalho Petronilha Ferreira (brasileira, negra) de ofender 

ao então presidente da república Getúlio Vargas, na ocasião do recebimento do 

salário com o desconto de 3% de bônus de guerra.  

 
Combatividade nas lutas operárias e nos movimentos grevistas 

 

As participações das mulheres lusas nas greves ocorreram por 

reivindicações variadas, não se limitavam à defesa de seus interesses específicos. 

Em algumas situações elas se posicionavam frente às condições de trabalho e de 

ganho, pela melhoria dos salários, redução da jornada sem o rebaixamento do 

nível salarial e abolição das multas, contra rescisões de contratos, diminuições de 

tarifas e atrasos de pagamento. Outros fatores comuns nos conflitos eram as 

sevícias, maus tratos corporais, moléstias e acidentes, além do tratamento 

adotado pelos mestres e contramestres.  



Apesar de encontrarem certos obstáculos, as operárias portuguesas 

demonstraram força de resistência coletiva, reagindo contra as arbitrariedades, 

como da greve de 1903, noticiada no Correio Paulistano.  

 ... preparando a manifestação prenderam às pontas de 

umas taquaras as bandeiras brasileira, portuguesa e 
italiana, e assim, apresentaram-se diante da porta da 
fábrica, soltando gritos e vaiando. O Dr. José Roberto, 

então, convidou-as a que se dispersassem, mas as 
desordeiras não só não atenderam ao pedido daquela 

autoridade, como também continuaram as vaias, 

chegando até a lançarem ao chão a bandeira nacional! 
45 

 

Houve ainda a participação em greves de solidariedade a companheiros da 

empresa ou de outras fábricas. Mas em 1912 foi o custo de vida proibitivo que 

levou estivadores, cocheiros, carroceiros e empregados na construção civil à greve 

em Santos, quando homens e mulheres de origem portuguesa deram apoio ao 

movimento saindo às ruas em passeata
46. 

 Entretanto, suas manifestações de resistência não se limitaram à ação em 

greves e associações. Nas famosas �listas negras� elaboradas pelo patronato, nas 

quais se divulgavam os nomes dos operários "indesejáveis" (uma vez denunciado, 

o trabalhador se via impossibilitado de arrumar outro emprego), vários eram de 

origem portuguesa, como se poder observar por algumas referências encontradas. 
Queiram incluir na lista de indesejáveis os seguintes nomes 

de operários despedidos como agitadores:  
...Maria Joaquina dos Santos (portuguesa) 
Teresa de Jesus Fernandes (portuguesa) 
Gracinda Almeida Couto (portuguesa) 47 

   
...incluir na lista de indesejáveis por tentar aliciar operários 
para a greve: 

 Rosa Maria Taveira (portuguesa) 
 Deolinda Amorim (portuguesa)48  

   
                                                           
45 Correio Paulistano, 20/1/1903. 
46 A Tribuna, 31.5.1912. 
47 Circular n. 305 CIFT-SP, março/1924. 
48 Circular n. 362 CIFT-SP, outubro/1924. 



...incluir na lista de indesejáveis por insubordinação: 
 Alzira Santos Sá (portuguesa) 

49 
   

As demissões ocorriam por vários motivos sabotagens, boicotes, roubo, 

destruição de maquinário, mas principalmente devido à ação no movimento 

operário e aliciamento para participação em greve. 

 As resistências destas imigrantes apresentavam peculiaridades, suas 

formas de participação eram mais espontâneas e circunstanciais, em geral sem 

lideranças fixas e ações sindicais continuas.  

 Buscou-se examinar práticas e resistências das mulheres emigradas de 

Portugal, recuperando agentes em movimento, dispondo de suas vidas, criando 

métodos de luta, formas de organização e táticas de resistência, frutos de um 

processo cotidiano de experiência. Questionando o silêncio aludido, procurou-se 

dar luzes e vozes a estas mulheres e as suas múltiplas e diferenciadas formas de 

ação e expressão, reivindicadas por diferentes canais, produtos de racionalidades e 

dinâmicas diversas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Imigrantes portuguesas: Cotidiano, trabalho e resistência São 

Paulo 1920-1940 
 

 Esta investigação pretende uma contribuição para o estudo das 

experiências das mulheres imigrantes portuguesas na cidade de São Paulo, no 

período entre 1920 a 1940. A proposta visa recuperar as ações cotidianas e os 

enfrentamentos nos quais estiveram envolvidas estas imigrantes. Para tanto, foi 

                                                           
49 Circular n.691 CIFT-SP março/1927. 



privilegiada uma documentação variada, com destaque para os prontuários do 

DEOPS (Departamento Estadual de Ordem Política e Social), os registros de 

imigrantes do Memorial da Imigração/SP e os processos de expulsão 

depositados no Arquivo Nacional/RJ.  

 

Um território: São Paulo 1920-40 

 No começo do século XX, São Paulo assumiu seu destino de metrópole, 

sob o influxo do crescimento industrial, comercial e financeiro. De acordo com o 

censo de 1920, o número de habitantes da cidade mais do que dobrou, atingindo a 

cifra de 579.033 pessoas, já entre 1920 e 1940, a população novamente duplicou, 

saltando para 1.326.261 moradores50. Em 1934, totalizavam 287.690 

estrangeiros51 (destes 79.465 portugueses)52, constituindo-se num mosaico 

diversificado de grupos étnicos e seus descendentes, que juntamente com os 

migrantes do interior do estado e de outras regiões do país, conviviam numa 

multiplicidade de culturas, tradições e sotaques.
53 

 Nos �desvairados anos 20� a cidade enfrentou: a crise de energia, a 

Revolução em 1924, as conseqüências da crise mundial de 1929 para o café, 

a Revolução de 1930, a perda da hegemonia política da elite paulista e o 

Movimento Constitucionalista de 1932, envolvendo diretamente paulistas e 

paulistanos.  

 Apesar da crise econômica dos anos 30, ações governamentais 

contornaram a situação da produção cafeeira, cujas exportações voltaram a 

crescer. Por outro lado, mesmo frente às dificuldades (1928-32) a indústria 

                                                           
 50- Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Recenseamento do Brasil, 1920, Synopse 
do Recenseamento. Rio de Janeiro, Typ. da Estatística, 1926. 
51 Censo Estadual de 1934. 
52 ARAÚJO, Oscar Egídio de. Enquistamentos étnicos. Revista do Arquivo Municipal, v. 

LXV,  mar. 1940. 
 
53 Apesar das restrições na política imigratória apartir de 1930, presentes na Lei dos 2/3 

(decreto 19.482 de 12/12/1930) que garantia a cota de 2/3 de trabalhadores brasileiros natos 
em todas as categorias profissionais. Na mesma década a medida foi relativizada pela 

Resolução 34 do Conselho de Imigração e Colonização (22/4/1939) que revogou qualquer 

restrição numérica as entradas de portugueses.   



continuou se desenvolvendo, atingindo altos índices no período subseqüente 

(1932-39). Assim, as décadas de 1930, 40 e 50 conheceram a consolidação e 

expansão da industrialização, bem como o crescimento dos setores 

comerciais e de serviços.  

As inversões no setor imobiliário ganharam impulso, possibilitando 

novas edificações, tornando São Paulo �a cidade de um edifício por hora�
54, 

com a redefinição de territórios, como novas áreas comerciais e financeiras, 

além da zona da boêmia e do meretrício. 

 Inicialmente, as intervenções urbanas concentraram na área do Triângulo 

Histórico (Ruas Direita, 15 de novembro e São Bento), nivelando, 

realinhando ruas, estimulando a reforma e a reconstrução de edifícios, 

visando tornar a área mais elegante. Posteriormente, intensificou-se a 

expansão urbana em direção ao Centro Novo (entre o Anhangabaú e a Praça 

da República).  

 Nos anos 1930 e 40, os prefeitos Fábio Prado e  Prestes Maia 

implementaram o Plano Avenidas55. Seguiu-se um �bota abaixo�, até então 

inusitado: abrindo avenidas, alargando ruas, refazendo ligações viárias, 

construindo parques, jardins e praças.  

 A área do Triângulo Central era dinamizada com as atividades dos 

negócios e serviços (bancos. Escritórios, dentistas, médicos, advogados, 

costureiras e alfaiates finos) e um comércio amplo e variado (produtos 

importados e nacionais, lojas refinadas e de variedades). Somavam-se as 

novas possibilidades de lazer e diversões (confeitarias, restaurantes, cafés), 

atividades culturais (teatros, cafés concerto, cinemas) e intelectuais 

(bibliotecas, livrarias, cursos, Faculdade de Direito, Escola de Comércio 

Álvares Penteado).  
                                                           
54 Se em 1920, eram 1875 novas construções; em 1930, já eram 3.922; em 1940 atingiu 

12.490; em 1950, chegaram a 21.600 construções. MORSE, Richard. M. Formação Histórica 

de São Paulo. São Paulo, Difel, 1970, p.365 
55 O Plano Avenidas estabeleceu as características da expansão da cidade, assentadas nos 

princípios de centralização, expansionismo, verticalização e rodoviarismo. 



 Por este território circulavam profissionais liberais, intelectuais, artistas e 

estudantes. Também se podia notar a maior presença feminina, como 

trabalhadora e consumidora, já que no Triângulo concentrava as lojas e 

confeitarias, permitia o passeio, a sociabilidade, o deslumbramento frente às 

vitrines elegantes, com uma ampla variedade de produtos expostos e já 

propagandeados nas revistas. 

  Os territórios de lazer noturno contribuíam para ampliar o caráter 

metropolitano, tornando a cidade pólo de atratividade a partir das diversões e 

espetáculos. Integrava-se num sistema amplo de relações culturais marcados 

pela busca de prazeres e distrações, novos e variados ambientes de diversão, 

alguns mais, outros menos sofisticados: confeitarias, bares e restaurantes, 

teatros, cafés-concerto, cafés-cantantes, cinemas, também bordéis e cabarés. A 

prostituição foi se estratificando, as mais refinadas, atendiam com discrição, 

elegantemente vestidas circulavam nos restaurantes e confeitarias, podendo-se 

contar com vários bordeis e rendez-vous para atender a clientela.56 

 

A cidade e as mulheres: as portuguesas no DEOPS 

 

Esta pesquisa foi inicialmente desenvolvida no acervo do DEOPS/Arquivo 

do Estado de São Paulo
57, que conta com mais de 160 mil prontuários e 9 mil 

                                                           
56 O processo de repressão a prostituição encontrava-se vinculado a reorganização do espaço 

urbano, com o deslocamento sucessivo das zonas de prostituição para locais reservados e ou 

mais afastados Se no início do século as zonas de prostituição estavam nas ruas Libero Badaró 

(perto do Hotel dos Estrangeiros) entre a R. José Bonifácio e o largo de São Bento, já nos 

anos 1920 tinha atravessado o vale do Anhangabaú em direção ao centro novo: Av. Ipiranga, 

R. Timbiras, R. Amador Bueno, Aurora, Vitória, e largo do Arouche, também para o Bom 

Retiro:  R. Itaboca, Aimorés e Carmo Cintra mantinha-se também a baixa prostituição na área 

da Estação da Luz e R. Senador Feijó e Riachuelo. RAGO, Margareth. Os prazeres da noite. 
São Paulo, Paz e terra, 1991. 
57 As origens do DEOPS são encontradas no Gabinete de Investigações, organizado por 

Washington Luiz no período em que era Secretario Estadual de Justiça e Segurança Pública 

de São Paulo (1909). Quando assumiu a prefeitura da cidade de São Paulo (1914-1919), ele 
buscou consolidar o aparato policial para enfrentar as manifestações sociais, particularmente 

às greves operárias. Já como Presidente do Estado (1924), Washington Luiz criou delegacias 

especializadas, entre elas a que investigava as ameaças à ordem pública, instituía-se o 
DEOPS, com a preocupação de vigiar e controlar as ditas �classes perigosas�. HECKER, 



dossiês. Neste vasto corpo documental, até o momento, foram identificados 5.371 

prontuários referentes aos imigrantes portugueses, destes apenas 237 são 

prontuários de mulheres (4.5% do total). 

Entre as portuguesas prontuariadas foram encontrados vários motivos para 

as averiguações, com destaque para os pedidos de autorização para 

funcionamento de casa de cômodos, pensão e hotéis (32% dos casos), querelas 

entre proprietárias e inquilinos (15%) e infrações à lei de economia popular 

(17%). 58 

As primeiras destas questões vinculavam-se a significativa presença das 

portuguesas como proprietárias de pensão e casas de cômodo (fornecedoras de 

refeições). Para autorização de funcionamento destes estabelecimentos e 

comprovação de seu perfil familiar era exigência legal um documento de 

antecedentes da proprietária fornecido pelo DEOPS. Cabe destacar que este tipo 

de serviço se expandiu no processo de crescimento urbano da cidade devido à 

alta demanda por habitação e alocação. As pensões e casas de cômodo se 

localizavam por toda cidade, mas particularmente, nas proximidades das 

estações ferroviárias.  

Neste mesmo quadro de crescimento urbano e dificuldades com a 

moradia, podia-se observar entre as várias estratégias de sobrevivência e 

possibilidade de obtenção de uma fonte de renda utilizada pelas portuguesas - o 

aluguel de um cômodo, um quarto anexo ou pequeno imóvel. Entretanto, 

algumas imigrantes eram donas de várias  propriedades, viúvas ou herdeiras, 

possuíam pecúlio e altos rendimentos no setor de aluguéis.
59 Para umas e outras, 

                                                                                                                                                                                     
Frederico Alexandre. A Repressão aos Imigrantes Portugueses em  São Paulo:  Os 

Subversivos e os Outros. In: Nas Duas Margens: os portugueses no Brasil, Porto, CEPESE, 
2009. 
58 Análise comparativa com os prontuários das italianas mostra especificidades das 

portuguesas nestes ramos de atividades. 
59 Cabe destacar que a  Lei do Inquilinato, de 1942, decretada pelo então presidente Getúlio 

Vargas, afetou os imóveis destinados aos aluguéis residenciais, alterando os investimentos do 
setor imobiliário, pois com o controle dos preços dos aluguéis, o negócio deixou de ser 

rentável.  



as relações estabelecidas entre locatários e locadores nem sempre foram 

tranqüilas, como se  pode perceber pelos conflitos descritos nos prontuários.   

Já as infrações de economia popular
60 denotavam a atuação das 

portuguesas nas atividades comerciais (açougues, padarias, armazéns, adegas, 

botequins, restaurantes, confeitarias e pastelarias, quitandas, leiterias). Alguns 

destes estabelecimentos eram familiares, para a sua instalação se aproveitava um 

quarto da frente da própria casa, outros, mais amplos, mostravam uma ascensão 

no ramo comercial.  

O comércio implicava em trabalho árduo, uma longa jornada no balcão, 

exigindo habilidades como cativar a clientela, ser simpática e gentil com os 

compradores, ceder nos preços, ouvir pacientemente reclamações contra a 

carestia e a qualidade dos produtos, além de aceitar gracejos.  

O balcão era o palco privilegiado das manifestações de antilusitanismo, 

convivendo-se com as tensões em torno das cobranças, os atrasos e recusa no 

pagamento das contas consideradas abusivas, as hostilidades, muitas vezes as 

brigas, denúncias a polícia, provocações, insultos. Estas tensões contribuíram 

para a constituição das representações do português como explorador, sovina, 

açambarcador e falsificador (denúncias de fraudes). 

Particularmente, no período da Segunda Grande Guerra, observa-se nos 

prontuários as solicitações de salvo conduto, autorização de transferências e 

mudanças. Estas práticas eram exigidas para todos os estrangeiros, sendo o  

controle maior para os imigrantes dos países do Eixo:  italianos, alemães e 

japoneses.  

                                                           
60 Os crimes contra a economia popular, sua guarda e seu emprego entraram para a órbita do 

Tribunal de Segurança Nacional, criado em 1936. Estes tipos de crimes já estavam previstos 

na Lei de Segurança Nacional (abril/1935), podendo ser identificados como um ardil da lógica 

de controle, marcante neste momento histórico. Esta lógica de dominação e controle, por um 

lado permitia ao cidadão o reconhecimento de uma ameaça, alimentando a ilusão de estar 

protegido; por outro, a ação da lei passou a ser sentida, acompanhada e temida por todos, o 

cidadão comum, o consumidor, o comerciante, o agiota, o proprietário de imóvel, entre 

outros. DUTRA, Eliana, Crime Político e Segurança Nacional, in Seminários: imigração, 

repressão e segurança Nacional, SP, Arquivo do Estado/imprensa Oficial, n.3, 

dezembro/2003, p, 15. 



Os pedidos de regulamentação de documentos e da situação no país 

apareceram por todo o período estudado. Foram menos freqüentes os casos de 

desacato à autoridade, golpes e usura.  

As poucas situações de prisões abarcavam desde simples investigação a 

episódios mais graves, como �elemento suspeito e/ou indesejável�. Particular é o 

caso apresentado no Prontuário de número 111.170/1943, envolvendo a 

portuguesa Rosa da Silva Espírito Santo, tecelã da Fábrica Jafet. Rosa foi acusada 

pela colega de trabalho Petronilha Ferreira (brasileira, negra) de ofender o então 

presidente da república Getúlio Vargas, na ocasião do recebimento do salário 

devido ao desconto de 3% de bônus de guerra. As denúncias de injúria e calúnia, 

nem sempre com provas concretas, baseadas na palavra de um contra o outro, 

acarretou o aumento de vigilância geral, abrindo brechas para vinganças e acertos 

de contas com desafetos, adversários ou inimigos. Nas acusações, sempre 

acolhidas, apareciam argumentos frágeis, parciais, tolos, algumas vezes chegando 

ao ridículo, atestando, majoritariamente, motivos pessoais,  também presentes nos 

despachos. 61   

Dos 237 prontuários de mulheres portuguesas pesquisados foram 

localizados três casos de encaminhamento para expulsão. Porém, apenas uma 

delas foi expulsa, sendo o processo localizado no Arquivo Nacional/RJ, Maria 

Beatriz Duarte.   

Um caso: expulsão 

Era uma terça-feira, 6 de fevereiro de 1934, faltavam somente 6 dias para o 

carnaval. Naquele ano a folia prometia62, já se distanciavam as tristes lembranças 

                                                           
61 DUTRA, Eliana, Crime Político e Segurança Nacional, in Seminários: imigração, repressão 

e segurança Nacional, SP, Arquivo do Estado/imprensa Oficial, n.3, dezembro/2003,p, 15. 
62 No carnaval, no Centro e depois na Avenida Paulista, a elite realizava os corsos, desfiles, 
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originaram nas áreas como a Barra Funda aonde em 1914 foi fundada o Camisa Verde e 

branco e no Bexiga o Vai-Vai (1915), novas organizações se expandiram nos anos 20 e 30. 

VON SIMSON, Olga de Moraes. Carnaval em Branco e Negro. Carnaval Popular Paulistano - 
1914/1988. Campinas: Editora da UNICAMP/Editora da USP, 2005.  



dos conflitos da Revolução de 1932, das desordens nas ruas da cidade, o front de 

luta e as perdas.  

Naquela quente tarde de verão, como fazia freqüentemente, a portuguesa 

Maria Beatriz Duarte se arrumou muito bem, saiu de sua casa na Liberdade, Rua 

Barão de Iguape n. 15 (travessa da Av. da Liberdade, bem em frente onde mais 

tarde se construiria a Casa de Portugal), e dirigiu-se até a R. Direita.  

O movimento no Centro era intenso, em função da aproximação dos festejos 

de Momo. Em torno das 16:30 horas, Maria Beatriz entrou nas Lojas Brasileiras, 

no n. 37 da R. Direita, dirigiu-se à seção de bijuterias para conservar com as 

jovens balconistas Vera e Judith, como já tinha feito outras vezes. Mas, 

repentinamente foi surpreendida pela polícia, com ordem de prisão, dita em 

flagrante. Frente ao tumulto estabelecido foi levada à Delegacia de Costumes e 

Jogos. 

Na Delegacia foram colhidos os depoimentos das duas jovens irmãs que 

acusavam a portuguesa Maria Beatriz de aliciá-las para prostituição. Em seguida, a 

suspeita foi liberada. Na acareação realizada dez dias depois (16/2), a  acusada 

negou terminantemente o que lhe imputavam, desmentindo as provas 

apresentadas. 

Esta história teve seu inicio alguns anos antes, em 1910, quando o vapor que 

trazia a família Duarte aportou no Brasil. Manuel Joaquim Duarte e Tereza de 

Jesus Panda vieram de  Moncorvo, Distrito de Bragança, Trás-os-montes. Eles 

traziam três filhos, a menina Maria Beatriz Duarte nascida em 20/12/1899, e 

outros 2 varões, um deles Antonio Alberto.  

Não obstante, o sonho americano apresentaria surpresas e descaminhos. Em 

1917,  na flor da idade, com apenas 17 anos, Maria Beatriz foi deflorada por 

Albertino de Campos. A denúncia foi formalizada na delegacia em 24/9/1917
63, 

buscava-se remediar a situação, com a oficialização do casamento, já que a 

jovem encontrava-se grávida. Contudo, a acusação não surtiu o efeito desejado � 
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o casamento-, e em 18 de janeiro de 1918, nasceu a filha ilegítima Mariana dos 

Anjos, registrada no Cartório de Registro Civil da Bela Vista.  

Reconstituir a vida como mãe solteira, dentro dos rigorosos preceitos de 

moral não foi uma opção de Maria Beatriz, que adotou como meio de vida a 

prostituição, sendo registrada na atividade em prontuário policial desde 17 de 

fevereiro de 192164. Os ganhos com a profissão por mais de 12 anos, as economias 

e controles, permitiram que de inquilina das casas que freqüentava, passasse a 

proprietária de rendez-vous, encontrando-se prontuariada nesta função em 18 de 

maio de 1932. Seu estabelecimento se encontrava localizado na Rua Barão de 

Iguape 65. Conseguiu angariar outros bens, entre eles um terreno no Tucuruvi. 

A manutenção e sucesso do rendez-vous exigiam habilidades, agradar os 

clientes, manter o ambiente aprazível e sempre disponibilizar novas moças
66. 

Nesse sentido, que no dizer do Delegado de Costumes, Maria Beatriz buscava 

atrair �moças incautas� 

... ampliaram as suas atividades arrebanhando para o 
prostíbulo menores ingênuas, com o fito exclusivo de 

aumentar os seus lucros, e talvez, para satisfação de sua 

tara de degenerescência.
67 

 
As jovens aliciadas e as testemunhas foram ouvidas no dia 16 de fevereiro. 

Octavio Souza Soares, gerente da loja, declarou que já observava a senhora alta, 

sempre bem vestida, que visitava a loja diariamente, conversando com as 

empregadas da seção, sem nunca adquirir qualquer objeto. Atento, começou a 
                                                           
64 Buscando sistematizar a ordenação social, a cafetinagem e exploração da prostituição 

tornaram-se questões de polícia e foco de estudos da medicina. As autoridades policiais 

reivindicavam a ampliação de poderes para reprimir o lenocínio e controlar a prostituição. A 

institucionalização da repressão pode ser rastreada desde 1896, com os primeiros registros das 

prostitutas, e posterior constituição do fichário completo de mulheres públicas, com dados 

pessoais (1915). Estes foram acompanhados do registro e rigorosa fiscalização das casas de 
tolerância e rendez vous (1913), estas ações se ampliaram com a criação da Delegacia de 
Costumes e Jogos em 1924. Através de fontes diversas, pode-se obter números aproximados: 

foram 812 prostitutas registradas 1914,  3.529 em 1922, 13.941 mulheres em 1925 e 10.008 
para 1936. RAGO, Margareth. Os prazeres da noite. São Paulo, Paz e terra, 1991. 
65 Arquivo Nacional, SPJ, Processo 2516, p. 18. 
66 Tornar-se cafetina podia significar ascensão econômica para meretrizes que alcançavam 

alguma idade, implicava em possuir rendimento com imóveis para tal fim, entre suas funções 

a iniciação das meretrizes, estabelecia-se relações de  solidariedade e exploração. 
67 Arquivo Nacional, SPJ, Processo 2516, p. 18. 



desconfiar, quando soube que ela fazia convites às moças para visitar sua pensão, 

divulgando que lá elas teriam vida confortável e alegre, chegando a convidá-las 

para o corso carnavalesco, combinando que ela mesma forneceria as fantasias e 

todo o necessário.  Afirmação confirmada por Naie Pereira, outra balconista da 

loja, que também fora convidada pela acusada para jantares, para participar do 

corso e de bailes carnavalesco.68 

O comerciário Álvaro Arantes França e o vigia da loja Antonio Ferreira 

também testemunharam as �propostas desonestas� dirigidas às balconistas. Felício 

Console reforçou que a senhora oferecia vestidos, dinheiro e possibilidades de 

diversão para as jovens.  

No Relatório do Gabinete de Investigação de São Paulo, o delegado  Djalma 

Whitaker de Lima, declarava 

Com o desenvolvimento atual do comércio foram aberta 

diversas casas de objetos de baixos preços, sendo 

aproveitadas para o trabalho no balcão diversas jovens. 

Para as cafetinas, foi uma inovação útil, - era um 
mercado de jovens formosas -, onde poderiam 
desenvolver suas qualidades de mulheres cínicas e sem 

escrúpulos na escolha do tipo desejado, para satisfação 

bestial de seus clientes endinheirados... na esperança de 

prostituí-las, em proveito próprio. Cheia de promessas 

tentadoras... prometia as jovens grandes recompensas se 
aceitassem os seus convites.69 
 

Tratava-se das Lojas Brasileiras, em que na ocasião serviam no balcão mais 

de 45 jovens, entre elas Vera e Judith Soares. A constância das promessas 

indecorosas de Maria Beatriz fez com que elas dessem parte ao gerente, que 

comunicou à polícia.  

Na seqüência  dos trâmites, o encaminhamento do Relatório do Gabinete de 

Investigações assinado pelo Delegado de Costumes, Djalma Whitaker de Lima, 

afirmava: 
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Sendo a acusada presa em flagrante quando tentava 
aliciar as vitimas, passando o cartão com o endereço do 

seu prostíbulo... 
Como estrangeira não soube agradecer a boa 

hospitalidade que aqui encontrou, levando já de inicio 

uma vida que bem mostra as suas qualidades morais. 
Tratando-se de um elemento indesejável e pernicioso à 

sociedade, é mister que seja excluída do meio em que a 

sua presença se torna um empecilho para a boa 

moralidade dos costumes. Nestas condições, sendo a 

acusada de origem portuguesa, de acordo com o art. 72 
da Constituição Federal, vem pedir a sua expulsão do 

território nacional. 2 de março de 1934.
70 

 

O pedido de expulsão foi dirigido para o Ministério de Justiça e dos 

Negócios Interiores. O decreto de expulsão do território nacional (n. 3259) foi 

assinado pelo Ministro Antunes Maciel, em 2 de abril de 1934. Identificava  Maria 

Beatriz Duarte como um �elemento nocivo aos interesses da República� 
71 

Impactada pela notícia, Maria Beatriz tomou providências, contratando os 

advogados Thirso Martins e Pedro de Oliveira Ribeiro que encaminharam o 

Pedido de Reconsideração. Nele declarava-se a impropriedade da expulsão, a 

inveracidade das acusações e a calúnia imputada, apresentando como argumentos 

que o delegado era substituto, jovem, inexperiente e moralista. Também que a 

acusada não fora presa em flagrante, mas detida arbitrariamente, levada a 

delegacia e posta em liberdade, depois de tudo negar. 

Destacava-se que a acusada morava no Brasil a mais de 25 anos, sem 

praticar qualquer ato delituoso ou ação irregular, que sustentava a mãe (Tereza de 

Jesus Panda) com mais de 80 anos e 2 sobrinhos órfãos e menores (Antonio 

Duarte e José Duarte) de 10 e 12 anos, residentes na R. Conselheiro Furtado n.152, 

casa 6. Confirmava-se que ela mantinha pensão de mulheres (�como há por toda 

parte nesta capital�), mas nunca foi passível de qualquer reprimenda ou punição, já 

que a sua pensão só era freqüentada por mulheres livres e maiores. Principalmente 
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que jamais buscou seduzir menores para a prática da prostituição, sendo falsas 

todas as declarações neste sentido. 

Nas justificações foram colocados vários comentários sobre as jovens 

balconistas Vera e Judith. Alegava-se que elas não podiam ser apresentadas como 

�donzelas ingênuas�, já que eram ��semi-virgens� conhecidas, prostitutas de há 

muito habituadas a atos de depravação, como �cópula anal� conforme testemunho 

de várias pessoas�
72 e que se �divertem� à noite em lugares suspeitos nos arredores 

da cidade.   

Do mesmo modo, que as jovens tinham comprometedora intimidade com o 

gerente e o proprietário da loja em que trabalhavam com os quais faziam refeições 

à noite em restaurantes da cidade, mostrando em público atitudes consideradas 

despudoradas. Elas freqüentavam restaurantes, piscinas e dancings suspeitos, 

recolhendo-se a casa altas horas da madrugada. Também que o patrão das moças, 

o imigrante sírio Chedas, tentara deflorar uma delas (Judith), que possivelmente 

foi ele �com seus planos lascivos que arquitetou toda a trama para envolver a 

Maria Beatriz�.73 

Alertava-se que as moças apesar dos parcos ganhos e da família paupérrima, 

trajavam-se muito bem, passeavam de automóveis e faziam refeições diárias em 

restaurantes (zonas suspeitas), ostentando um estilo de vida superior, aceitando 

proteção pecuniária de terceiros. 

As testemunhas da expulsanda se manifestaram em longas e detalhadas 

declarações, ratificando os argumentos da apelação. Eram elas: Miguel Moreno, 

José Frederico e Ricardo Amene, já outra testemunha, a chapeleira Marietta Azzati 

acrescentou que tinha conhecimento dos encontros amorosos de Judith e Vera.74 

Apesar da justificação e dos testemunhos, em 16 de julho de 1934, o 

Ministro da Justiça e Negócios Interiores, Antunes Maciel, negou a reconsideração 

e  manteve a sentença de expulsão.  
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Maria Beatriz, inconformada, entrou com novo pedido, acrescentando a 

escritura de propriedade do terreno na R. São Roberto/Tucuruvi, alegando ser 

proprietária.  Mesmo assim, em 30 de março de 1935 foi recolhida à cadeia 

pública e identificada (1/5/35).  

Para que a expulsão fosse concretizada, precisava-se do passaporte, pedido 

ao consulado português em São Paulo, que se recusou a expedir o documento, 

sendo o caso dirigido ao embaixador de Portugal no Rio de Janeiro. 

O pedido de habeas corpus foi encaminhado, só foi respondido mais de cem 

dias após a prisão. Em 18 de julho de 1935, Maria Beatriz foi posta em liberdade. 

Entretanto, deixava-se claro, que a libertação era temporária e que não afetava a 

portaria de expulsão. 

Cabia nova tentativa na qual retomava o argumento de ser ela domiciliada 

no país a mais de 20 anos, proprietária  e vítima de calúnia  

aqui cresceu, sofreu agruras da má fortuna, aqui 

trabalhou, conseguiu adquirir uma propriedade, aqui 
perdeu o irmão naturalizado,  deixando ao seu amparo 2 

sobrinhos órfãos brasileiros� e �pelo coração e amor na 

terra em que cresceu.75 
 

Seguiu-se outro pedido de revogação da expulsão (17/10/35), que 

apresentava uma novidade, uma informação ocultada até então � a Certidão de 

Mariana dos Anjos, filha de Maria Beatriz, menor e brasileira, nascida em 1918. 76 

Os vários argumentos não convenceram as autoridades e em dezembro de 

1935 o pedido de revogação foi indeferido. Seguiu-se nova prisão (6/1/1936), e 

dias depois, ela foi embarcada no Vapor Formosa. Saia do porto de Santos com 

destino a Lisboa/Portugal, (30/1/1936). 

A história não finalizou neste momento. Maria Beatriz passou a residir em 

Lisboa (Rua do Passadiço, 49, 1. andar), entretanto, mantinha-se inconformada. 

Em 1938, Ricardo Amene (que já fora sua testemunha em 1934) entrou com 

recurso junto ao Presidente da República pedindo a revogação do ato de expulsão.  
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Ricardo Amene e Maria Beatriz contraíram matrimônio por procuração em 

11/4/38 e, como marido, ele podia fazer tal demanda. Ele era descendente de 

imigrantes italianos (filho de Dante Amene e Serafina Petizzani), exercia a 

atividade de  despachante, mas também de Secretário do Sindicato de Proprietários 

de Veículos de  Aluguel do Estado de São Paulo, residia na Rua Vitória 203. No 

Recurso alegava-se que ela foi 

 expulsa devido a motivos suspeitos, de invejas e 
despeitos sempre mal contidos, levaram gratuitos 
inimigos a procurar por todos os meios a entravar os 
negócios e a reputação da infeliz e quão trabalhadora 

portuguesa, tendo para golpe eficaz encontrado 
elementos eficientes. Os agentes da polícia abriram 

campanha tenaz contra a casa da vitima Maria Beatriz 
Duarte, molestando-a sob os mínimos pretextos e as 

denúncias mais inverossímeis, até que, colimado o plano 

alcançaram atingir o objetivo que era de qualquer 

maneira anular a capacidade da referida vitima. Policiais 
e seus difamadores apanharam-na na cidade quando 
efetuava compras numa casa da R. Direita. 77 

 

Apesar de questionada a veracidade das declarações (10/8/1939), o marido 

fez outro pedido de revogação do ato de expulsão, anexando a certidão de 

casamento e nova certidão de nascimento de Marina dos Anjos (17/11/38), pela 

qual Amene reconhecia a paternidade da jovem.  Contudo, os documentos foram 

considerados falsos, abrindo-se um novo inquérito para averiguação da 

autenticidade.  

Maria Beatriz prostituta e cafetina rica, proprietária de 

terreno e dois imóveis em São Paulo, não era casada. O 

casamento com o despachante e procurador dos seus 
negócios em São Paulo, Ricardo Amene, que primeiro 

lhe perfilhou a menor Mariana dos Anjos, efetuou-se 
muito após a expulsão, quando a mesma não se acha 

mais em território nacional, e sim em Portugal, terra 

natal da expulsa... os documentos ora juntados estão em 

flagrante contradição com os anteriormente juntados, 
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sobretudo a nova certidão de nascimento da menor 

Mariana dos Anjos, que é evidentemente falsa. 
78 

 

Apesar de se comprovarem a autenticidade documental, o pedido de 

reconsideração foi indeferido, em 30 de agosto de 1939.  

Todavia, ela não desanimava e seguiu-se nova solicitação. Novamente se 

questionava a aceitação de um casamento efetivado após a expulsão. Declarava-se 

que a lei não teria efeito retroativo, que por isto não se poderia desfazer a sentença, 

nem diminuir �a nocividade da expulsa, que como medida de higiene social, o 

mandado de expulsão deve ser mantido�,  sentença final proferida em 13 de junho 

de 1940. 79 

O encerramento do processo não permite saber o término da história de 

Maria Beatriz, Ricardo e Mariana, mas os sonhos de retorno ao Brasil, devem ter 

se mantido até os seus últimos dias.  

 

O processo algumas questões  

 

A análise do processo permite observar as instâncias da trajetória, as 

questões e os envolvimentos, bem como os argumentos e brechas utilizadas, 

além das estratégias presentes.  

O processo foi iniciado por inquérito instaurado pela polícia, quando da 

prisão e encaminhamento de Maria Beatriz Duarte à Delegacia de Costumes, 

aonde foram coletados os depoimentos das envolvidas e posteriormente, das 

testemunhas de acusação (17/2/34). Em menos de um mês (2/3/34), o Delegado 

Adido a Delegacia de Costumes - Dr. Djalma Whitaker Lima, finalizou o 

Relatório do Gabinete de Investigação de São Paulo, concluindo pela expulsão 

de portuguesa. 80 
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Neste Relatório apresentava como embasamento legal, a interpretação do 

artigo 72 da Constituição 1891, ainda em vigor
81 e concluía: 

Sendo a acusada presa em flagrante quando tentava 
aliciar as vitimas, passando o cartão com o endereço do 

seu prostíbulo... 
Como estrangeira não soube agradecer a boa 

hospitalidade que aqui encontrou, levando já de inicio 

uma vida que bem mostra as suas qualidades morais. 
Tratando-se de um elemento indesejável e pernicioso à 

sociedade, é mister que seja excluída do meio em que a 

sua presença se torna um empecilho para a boa 

moralidade dos costumes. Nestas condições, sendo a 

acusada de origem portuguesa, de acordo com o art. 72 
da Constituição Federal, vem pedir a sua expulsão do 

território nacional.  
2 de março de 1934.

82 
 

Em diferentes momentos da Primeira República (1889-1930), o artigo 72 

da Constituição de 1891 constituiu-se num elemento polêmico, ele assegurava 

os direitos e garantias individuais aos estrangeiros residentes no Brasil, 

equiparando-as aos nacionais, proibindo a expulsão de ambos para fora do 

território nacional
83. Contudo, este artigo não impediu ações de expulsão 

impetradas pelo Poder Executivo, gerando tensões. Várias tentativas foram 

impetradas, mas só em 1926, com a Reforma Constitucional que através da 

introdução do Parágrafo n.º 33, que se legalizou o direito do �Poder Executivo 

expulsar do território nacional os súditos estrangeiros perigosos à ordem pública 

ou nocivos aos interesses da República�
84. Dessa forma, a atuação do Executivo 

foi legitimada e ampliada, acabando-se com as garantias constitucionais dos 

estrangeiros residentes, que ficaram a mercê das arbitrariedades do Poder 

                                                           
81A nova Constituição de 1934, só foi  finalizada em 16/7. 
82 Arquivo Nacional, SPJ, Processo 2516. Relatório do Gabinete de Investigações, p.19. 
83Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade. 
84 Parágrafo n.º 33, artigo 72, Reforma de 1926. 



Executivo e da própria polícia
85, como no caso aqui posto. Era a este item do 

Artigo 72, que o Delegado no se referia no seu despacho. 

O processo foi remetido diretamente ao Mistério Justiça e Negócios 

Interiores/RJ, por intermédio da Chefia de Gabinete de Investigação de São 

Paulo. Num curto período, de apenas um mês, foi assinado o Decreto de 

expulsão
86  

Considerando que a portuguesa Maria Beatriz Duarte, 
conforme foi apurado pela polícia de São Paulo, se tem 

constituído em elemento nocivo aos interesses da 
República, resolve-se expulsa-la do território nacional. 

RJ, 2/4/34. Francisco Antunes Maciel.87 
 

A justificação ao pedido de revogação, dirigido ao Ministério (maio/34), 

destacava que o inquérito esteve marcado pelo  

total abandono de preceitos rudimentares das 
normas processuais e um tal desprezo pelos direitos 
individuais...o delegado, moço inexperiente, delegado 

de categoria inferior, que por um absurdo e 
inexplicável critério administrativo, veio, como muitos 

outros tem vindo, praticar, ganhar desembaraço no 

exercício da função policial, em plena Capital do 

Estado e, necessariamente, com o sacrifício dos 

próprios interesses da sociedade...A expulsão é uma 

medida administrativa, que só deve ser aplicada 

quando se apurar rigorosamente fatos graves, que 
ameacem a ordem, ou produzam escândalo, mas que 

ainda não apresentam uma delituosa, passível pela lei 

penal; ou quando a periculosidade e nocividade já 

foram devidamente verificadas, por via judicial. 
Transforma, porém, esta medida compulsória e 

violenta em instituto punitivo é inverter a finalidade 

                                                           
85 BRASIL. Reforma da Constituição Federal de 1891. 
86 A expulsão era a retirada forçada de estrangeiro que tivesse praticado delito ou qualquer ato 

inconveniente. Ela encontrava-se baseada na defesa e conservação do Estado, por isso era um 

ato político administrativo de competência exclusiva do Presidente da República, que de 

forma discricionária (ato discricionário encontra-se fundado na oportunidade, conveniência, 

justiça própria da autoridade porque não definidos pelo legislador) decidia sobre a 

conveniência do procedimento. RIBEIRO, Mariana Cardoso dos Santos �Imigração e 

expulsão mecanismos para a seleção de estrangeiros do Brasil� in seminários n. 3 dez/2003, 

SP APESP, pp 67-78. 
87 Arquivo Nacional, SPJ, Processo 2516, Oficio de expulsão 1192, p.23. 



dos poderes, com menosprezo dos princípios do direito 

público e do sistema constitucional.
88 

 
Entre outros argumentos de ordem jurídica, observava-se que o tramite 

ocorreu sem comunicar a interessada, correndo a revelia e sem direito de defesa, 

podendo ser considerada medida compulsória, violenta e ilegal. Acrescentava-se 

o depoimento das testemunhas de defesa, dando especial destaque ao argumento 

chave, que Maria Beatriz era residente, estando no Brasil a mais de 25 anos. 

A questão da residência foi polemizada em toda a Primeira República 

(1889-1930), estando colocada desde a Constituição de 1891, devido à falta de 

exatidão e clareza do conceito.
89 Baseando-se no artigo 72, o Poder Judiciário 

tendiam a taxar como inconstitucionais quase todos os atos de expulsão de 

estrangeiros, independentemente do tempo de moradia no Brasil. Contudo, a 

interpretação do Executivo não era mesma.  

Buscando legalizar a questão e conceituar o tempo de residência, em 

1907,  foi decretada a  Lei Adolfo Gordo.90 A medida se baseava na necessidade 

                                                           
88 Arquivo Nacional, SPJ, Processo 2516, Justificação, pp. 28-29. 
89 BONFÁ, Rogério Luis Giampietro.  Expulsão e Residência: a luta pelo direito dos 

imigrantes na Primeira República, Texto integrante dos Anais do XIX Encontro Regional de 

História: Poder, Violência e Exclusão. ANPUH/SP � USP. São Paulo, 08 a 12 de setembro de 

2008. Cd-Rom.  
90 Decreto Legislativo 1.641, de 7 de Janeiro 1907, Art. 1 ° - O estrangeiro que, por qualquer 
motivo, comprometer a segurança nacional ou a tranqüilidade pública pode ser expulso de 
parte ou de todo o território nacional,  
Art. 2° - São também causas bastantes para a expulsão:  
la) a condenação ou processo pelos tribunais estrangeiros por crimes ou delitos de natureza 

comum; 
2a) duas condenações, pelo menos, pelos tribunais brasileiros, por crimes ou delitos de 
natureza comum; 
3a) a vagabundagem, a mendicidade e o lenocínio competentemente verificados.  
Art. 3 ° - Não pode ser expulso o estrangeiro que residir no território da República por dois 

anos contínuos, ou por menos tempo, quando:  
a) casado com brasileira  
b) viúvo com filho brasileiro.  
Art. 4° - O Poder Executivo pode impedir a entrada no território da República a todo 

estrangeiro, cujos  antecedentes autorizem incluí-lo entre aqueles a quase referem os arts.l ° e 

2°.  
Parágrafo único. A entrada não pode ser vedada ao estrangeiro nas condições do art. 3°, se 

tiver se retirado da República temporariamente 
Art. 5° - A expulsão será individual e em forma de ato, que será expedido pelo Ministro da 

Justiça e Negócios Interiores.  



de controle, regulamentando as expulsões de estrangeiros com critérios mais 

rígidos e aplicáveis à totalidade dos imigrantes. Através desta lei poderia ser 

expulso de parte ou de todo o território brasileiro o estrangeiro que, por qualquer 

motivo, comprometesse a segurança nacional ou a tranqüilidade pública, tivesse 

condenações dentro e fora do país por  vagabundagem, mendicidade e  

lenocínio. Porém, cabe observar que o Decreto colocava algumas restrições à 

expulsão � residência no país por dois anos contínuos, ser casado com brasileira 

e, se viúvo ter filho brasileiro.   

O crescimento das tensões, com a participação de imigrantes no 

movimento operário e outras manifestações, particularmente depois de 1917-19 

levaram a medidas mais restritivas91 que visavam maior controle sobre as 

entradas de estrangeiros e sobre os �indesejáveis�.  

O Decreto n. 4.247, de 6 de janeiro de 1921, regulava as entradas, 

tornando licito ao Poder Executivo impedir o ingresso do estrangeiro mutilado, 

aleijado, cego, louco, mendigo, portador de moléstia incurável ou de moléstia 

contagiosa grave e com mais de 60 anos; bem como de toda mulher, que 

procurasse o país para se entregar a prostituição.92 Quanto às questões da 

expulsão, determinava que poderia ser banido, o estrangeiro que fora desterrado 

de outro país; considerado elemento pernicioso a ordem pública; tenha 

provocado atos de violência, por meio de fatos criminosos, imposição violenta 

de seita religiosa ou política; tivesse conduta considerada nociva à ordem 

pública ou à segurança nacional; condenado por crime de homicídio, furto, 

roubo, bancarrota, falsidade, contrabando, este1ionato, moeda falsa ou 

                                                                                                                                                                                     
Art. 8 - Dentro do prazo que for concedido, pode o estrangeiro recorrer: para o próprio Poder 

que ordenou a expulsão, ... recurso ... consistira na justificação da falsidade do motivo 

alegado. 
91 Cabe lembrar outra tentativa o Decreto N.º 2741, de 8 de Janeiro de 1913, do então 

presidente da República Hermes da Fonseca. Este decreto ampliava a ação do Executivo nos 

atos de expulsão, permitindo o banimento de estrangeiros com dois anos contínuos de 

residência, além de excluir a possibilidade de recurso à sentença de expulsão. Em curto 

tempo, este decreto foi revogado, sendo considerado inaplicável e inconstitucional. 
92 Decreto n. 4.247, de 6 de janeiro de 1921 



lenocínio
93 no Brasil ou outro país.

94 Também estabelecia um novo prazo para a 

residência - 5 anos.95 

Outras ações restritivas a imigração foram estabelecidas na década de 

192096, como, o já mencionado parágrafo n.º 33, do artigo 72, quando da 

Reforma Constitucional de 1926, que legalizava as ações de expulsão 

impetradas.97 

No caso da portuguesa Maria Beatriz, mesmo comprovando ser residente  

(a mais de 20 anos no país) e também de ser proprietária, o Ministério da Justiça 

e Negócios Internos (MJNI) não levou em consideração e manteve a expulsão 

(16/7/34).  

A Repartição de Polícia Central de São Paulo se manifesta indicando a 

importância de ser mantido o decreto de expulsão, já que o recurso anterior 

limitou-se a fazer acusações o Delegado Whitaker, que pediu a expulsão.  

A expulsanda entrou com novo recurso (9/8/34), já com outros advogados 

e se utilizando de outra tática, buscou se desculpar dos termos usados na 

                                                           
93 O código de 1890 definiu o lenocínio como crime, determina a expulsão do condenado pelo 

decreto  de 7/1/1907 (Lei Adolfo Gordo), tornou-se inafiançável pela lei 4269 de 

janeiro/1921. �Excitar, favorecer ou facilitar a prostituição de alguém para satisfazer desejos 

desonestos ou paixões lascivas de outrem. Induzir mulheres, quer abusando de sua fraqueza 

ou miséria, quer constrangendo-as por intimidações ou ameaças a empregarem-se na tráfico 

da prostituição;  prestar-lhes por conta própria ou de outrem sob sua ou alheia 

responsabilidade, assistência, habilitação e auxílios para auferir direta ou indiretamente, 
lucros desta especulação. Brasil.� Código penal de 1890, titulo VIII, cap III, cart. 277-78. 
MENEZES, Lená Medeiros de. Os indesejáveis: desclassificados da modernidade, RJ, 

EDUERJ, 1996.p. 153, 
94 RIBEIRO, Mariana Cardoso dos Santos. Venha o decreto de Expulsão. A legitimação da 

ordem autoritária no governo Vargas (1930-1945). São Paulo, 2003. Dissertação de Mestrado 

em História Social - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 

Paulo 
95 Em diferentes situações esta questão volta a baila, provocando polêmicas no legislativo e na 

imprensa, como é o caso da punição a liderança grevista do movimento de 1917. 

LOPREATO, Christina. O espírito da revolta, a greve geral anarquista de 1917, Anna Blume, 

2000. 
96 Como o  Decreto 16.761/1924, que proibia a entrada no território nacional de imigrantes 

(passageiros de 2. e 3. classes) nos casos e condições já previstos. 
97 �Como a Constituição garantia a igualdade entre nacionais e estrangeiros residentes, a 

questão do tempo de residência tomou-se a questão crucial para aqueles que legislavam sobre 

expulsão. Inicialmente dois anos bastavam como prova de residência, posteriormente, 

passaram a ser advogados cinco anos. A necessidade de conceituar o conceito da residência 

foi preocupação que varou os tempos�. MENEZES, Lená Medeiros de. Os estrangeiros e o 

comércio do prazer nas ruas do Rio (1890-1930), RJ, Arquivo Nacional, 1992, p.104. 



qualificação do delegado e pedia a revogação do ato, reforçando os argumentos 

que estava no Brasil a mais de 25 anos e era proprietária de terreno no Tucuruvi. 

Novamente, sem efeito. O Ministro (MJNI) Vicente Rao indefere o pedido 

(3/11/34). Encaminhando a solicitação de prisão e cumprimento do ato.  

Em 3 de dezembro de 1934, o interventor no Estado de São Paulo, 

Armando Salles de Oliveira, providenciou a captura e prisão, sendo a 

expulsanda presa e remetida a Cadeia Pública de São Paulo (6/5/35).  

A prisão perdurou ilegalmente por mais de 100 dias, o Delegado de 

Vigilância e Captura justificou a permanência em cárcere ao Secretario de 

Segurança Pública de São Paulo devido a falta de passaporte. Foi feito pedido do 

documento ao cônsul de Portugal em São Paulo, que criou obstáculos e se 

recusou a concede-lo. Criando a necessidade de solicitação, do ministro Vicente 

Rao, à embaixada de Portugal, no Rio de Janeiro.  

Não tardou o pedido de Habeas Corpus
98 a Suprema Corte (31/5/35), 

justificava-se que Maria Beatriz era  

Vítima de calúnia por subalternos da polícia paulista, 

foi presa ilegal e abusivamente...tem bens imóveis, 

vive, há mais de 25 anos e está radicada pelo coração e 

pelo amor à Terra em que cresceu.
99 

 

Cabe observar que em todos os pedidos sempre era colocado o tempo de 

residência. Seguiu-se uma ampla discussão através de correspondência, 

carimbada como �secreta� entre o MJNI e o Poder Judiciário, por fim Ministro 

da Suprema Corte, Manuel Costa Manso, concedeu habeas corpus (18/6/35).  

Pode-se observar que perante a ordenação jurídica o estrangeiro residente 

no Brasil não poderia ser expulso do país, pois feria a constitucionalidade. A 

                                                           
98 A partir da alteração da Constituição, portanto, o recurso ao habeas corpus deixou de 
ter, segundo o Ministro do Supremo, qualquer sentido prático. Anulado o poder do 
Judiciário no julgamento da matéria, desaparecia o único instrumento que, até aquele 

momento, determinava limites às arbitrariedades. A expulsão de estrangeiros passou, 

assim, a ter legalidade plena, traduzindo-se numa nova limpeza das grandes cidades, o 
que consolidava o amplo poder policial manifesto desde a utilização da expulsão como 

instrumento político sistemático, até então alvo de tantas contestações. MENEZES, Lena 
Medeiros de. Os indesejáveis: desclassificados da modernidade, RJ, EDUERJ, 1996, p.217. 
99 Arquivo Nacional, SPJ, Processo 2516, Habeas Corpus, p.66. 



atuação do Judiciário, não se vinculava a uma preocupação humanitária, mas o 

cumprimento da Constituição e leis ordinárias brasileiras, almejando  a defesa de 

do ordenamento jurídico nacional.
100 

 Contudo, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo em documento  

observava que:  

... o Habeas corpus foi concedido, sendo a expulsanda 
em apreço posta em liberdade. É preciso notar que o 

Habeas corpus concedido em nada prejudica o efeito 
da portaria de expulsão. 

101 
 

Seguiu-se um novo pedido de revogação ao MJNI (24/10/35), que além 

dos argumentos anteriormente levantados, calúnia, injustiça, proprietária 

(documentada com a escritura do terreno) e residente há mais de 25 anos, 

acrescentou-se a certidão de nascimento filha. A expulsanda assumia a 

maternidade até então não declarada, também foi anexado o documento sobre o 

processo crime de defloramento de Maria Beatriz, datado de outubro/1917. 

Dessa forma, adquiria outro componente favorável � o fato de ter filha 

brasileira. 

 Estas novas informações causaram polêmicas, sendo o  processo 

encaminhado ao Consultor Jurídico, que se manifestou contrário a expulsão 

(19/12/35), particularmente por ela ser residente no país a mais de 20 anos, 

proprietária e mãe de filha brasileira. Mesmo com todas as informações do 

consultor, o ministro Vicente Rao, indeferiu o pedido destacando �apesar do 

parecer bem fundamentado do senhor consultor� (26/12/35). 
102 

A Constituição de 1934 legislava sobre os Direitos e Garantias Individuais 

no seu artigo 113, assegurava �a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a 

                                                           
100 BONFÁ, Rogério Luis Giampietro.  Expulsão e Residência: a luta pelo direito dos 

imigrantes na Primeira República, Texto integrante dos Anais do XIX Encontro Regional de 
História: Poder, Violência e Exclusão. ANPUH/SP � USP. São Paulo, 08 a 12 de setembro de 

2008. Cd-Rom.  
101 Arquivo Nacional, SPJ, Processo 2516 Oficio da Secretaria de Segurança Pública de 

SPaulo, p.76. 
102 Arquivo Nacional, SPJ, Processo 2516, p.102.  Decreto-lei 479 1935- Regulamentou a 
expulsão de estrangeiros que fossem considerados autores ou cúmplices de crimes de natureza 

política, sexual ou ligados a tóxicos. 



inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança 

individual e à propriedade�. Por outro lado, dava ao Executivo poder de expulsar 

do território nacional os estrangeiros perigosos à ordem pública ou nocivos aos 

interesses do País
103. Persistiam questões presentes do período anterior, já que o 

imigrante era avaliado por sua conduta moral ou social e por suas idéias 

políticas.  

Em 6/1/1936 aconteceu a nova prisão, por ordem do Delegado de 

Vigilância e Captura, Maria Beatriz aguardou na Cadeia Pública seu embarque 

para Portugal, ocorrido em Santos no dia 30/1/36. 

Cabe lembrar que em 1936, o Relatório do Gabinete de Investigação para 

Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo declarou o registro de 

276 casas de tolerância, num contexto intensificação da repressão a prostituição 

e do lenocínio 

... segundo os princípios do regulamentarismo, as 

autoridades públicas de São Paulo mobilizaram 

amplos esforços visando retirar a zona do baixo 

meretrício do centro comercial da cidade ... em 
1936, foram fechadas, em São Paulo, 59 casas de 
tolerância, das quais 52 bordéis e 7 rendez-vous 

(entre eles o de Maria Beatriz)... Posteriormente, 
foram reabertas 13, sendo 11 bordéis e 2 rendez-

vous. 104
 

 

Nos anos 30, particularmente com o Estado Novo (1937-45), foi criado 

um conjunto de leis e decretos para restringir ainda mais a imigração e legitimar 

a banimento se indivíduos considerados �indesejáveis�. Podendo-se dizer que a 

expulsão tornou-se um instrumento político do Estado autoritário, que buscava 

sanear a sociedade do estrangeiro �promotor da desordem social�.  

O Estado Novo instaurou e/ou aperfeiçoou mecanismos de controle 

político e social (como o DEOPS), que viabilizaram que os estrangeiros 

                                                           
103 Constituição de 1934, art 113 parágrafo 15. 
104 RAGO, Margareth. Os prazeres da noite. São Paulo, Paz e terra, 1991, p. 303. 



�indesejáveis� fossem investigados, presos e prontuariados, na sua grande 

maioria devido ao envolvimento em questões políticas.    

 Entre as várias outras medidas, o Decreto-lei n. 392, de 27 de abril de 

1938 destacava que o estrangeiro poderia ser expulso independentemente do 

período de residência no Brasil, podendo o banimento ocorrer, por qualquer 

motivo, que comprometesse a segurança nacional, a estrutura das instituições ou 

a tranqüilidade pública e também quando condenado por crime político.  

Poucos mais de um mês depois, o  Decreto-lei n. 479, de 8 de junho de 

1938, restringia o direito de expulsão, tendo como foco o aspecto da residência  

- mais de 25 anos ou ter filhos brasileiros vivos.  

Talvez o conhecimento destas novas medidas fosse o estímulo para o 

reinicio da causa... em meados de 1938, quando Ricardo Amene se dirigiu ao 

Presidente da República pedindo a revogação da expulsão da esposa. Alegava 

que ela fora vitima das �maldosas insinuações dos agentes da Delegacia de 

Costumes, do Gabinete de Investigação de São Paulo, outros perseguidores e 

difamadores�.  

Após análise o processo foi reiniciado, pedindo documentos 

comprobatórios como certidão de casamento e nascimento. Juntando os 

documentos, o novo advogado pediu a revogação da expulsão (10/8/39). 

Contudo, o MJNI alegou que os documentos estavam em �flagrante 

contradição� com os anteriores e eram possivelmente  falsos (30/8/39). Instaura-

se um inquérito para apurar a autenticidade dos documentos na Delegacia de 

Falsificações do Gabinete de Investigações de São Paulo (15/10/39). 

Pelo inquérito foi comprovada a autenticidade dos documentos (23/11/39) 

e Ricardo Amene encaminhou ao então ministro Francisco Luiz da Silva 

Campos, o pedido de perdão e revogação da expulsão (26/1/40), em resposta.  

... apesar dos pedidos constantes de reconsideração do 

ato de expulsão, que alias foram indeferidos várias 

vezes, parece-me que, como medida de higiene social, 
deveriam ser mantidos estes despachos. (16/4/40). 105 

                                                           
105 Arquivo Nacional, SPJ, Processo 2516, p. 156. 



O despacho centrava seus argumentos em �medida de higiene social�, 

levantando dúvidas sobre se o casamento realizado após a expulsão poderia ser 

valido, se teria caráter retroativo, ocorreu outro encaminhamento ao consultor 

jurídico, que foi favorável ao pedido de revogação da expulsão 25/5/40 
106. 

Contudo, apesar do parecer jurídico favorável o decreto de expulsão foi mantido 

em despacho de 13/6/40 

Maria Beatriz não esmorecia e Ricardo Amene entrou com novo e 

comovente pedido de perdão dirigido diretamente ao presidente  Getúlio Vargas 

(29/10/40) 

 em fase disso o suplicante... tem a honra de apelar para 
a autoridade e V. Excia no sentido de que seja por graça 

de sua reconhecida generosidade concedido o perdão 

aquela destitosa esposa e mãe afastada e seus entes 

queridos, pois assim V. Excia. Comemora o 10. 
aniversário de seu tão profícuo, patriótico e altruístico 
governo com um ato que merecerá de uma  família a 

eterna gratidão e um perpetuo reconhecimento. 
107 

 

Mas na sentença final, mostrava a força do autoritarismo... destacando 

�Não há razões para revogar, baseando-se na  sentença anterior� (8/11/40). 

 

A Lógica do Estado autoritário 

 

O processo da portuguesa Maria Beatriz Duarte permite perceber um 

conjunto de questões que envolviam os imigrantes portugueses para o Brasil nos 

inícios do século XX. Se por um lado a necessidade de mão de obra, num 

contexto pós-abolição buscava no projeto imigrantista uma solução, a questão 

freqüente era: quais os �trabalhadores imigrantes desejados� e em contraponto 

definia-se os �indesejáveis�.  

Os autos mostram as ambiguidades da legislação e das ações ilegais, com 

destaque para as arbitrariedades da polícia e do Executivo. Em todo o trâmite do 

                                                           
106 Arquivo Nacional, SPJ, Processo 2516, p.157. 
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processo os procedimentos foram orientados no sentido da expulsão, mas 

também permite observar a persistência da portuguesa, que acreditando nas 

possibilidades das brechas legais, atuou buscando  evitar e/ou reverter o decreto 

de banimento.  

Nos autos, tramitados entre 1934 a 1940, a questão do tempo de 

residência (mais de 25 anos declarados e comprovados) foi colocada, acrescida 

de outros argumentos (propriedades, filha brasileira), mas sempre foi 

desconhecida pelo poderes públicos e relegada.  

O processo, que perdurou por 5 anos e meio, implicou grande empenho de 

valores. As possibilidades de recorrer contra as ações de expulsão não existia 

para todos, era dependente das condições econômicas, capacidade de arcar com 

os honorários advocatícios e com as custas processuais. Não foi possível 

quantificar as custas no presente processo, mas a cada nova demanda, cada novo 

documento anexado implicava em novas despesas, além dos valores gastos com 

os inúmeros advogados que atuaram ao longo do processo, tanto em São Paulo 

como no Rio de Janeiro.   

A análise do processo permite observar que o estrangeiro era visto como 

elemento de desordem social, estigmatizado como portadores de maus hábitos, 

no caso de atitudes e costumes devassos. Nos episódios que envolviam questões 

de prostituição/lenocínio, as ações buscaram atuar através de normas sanitárias 

(preventivas) e repressivas (punitivas) visavam regulamentar o dito �comércio 

do sexo�, pretendendo proteger a �família, a moral e os bons costumes�. Neste 

sentido, no processo em várias ocasiões foram explicitas  referências a acusada 

como elemento de �tara de degenerescência�, �mulher cínica e sem escrúpulos�,  

�estrangeira que não soube agradecer a boa hospitalidade que aqui encontrou, 

levando já de inicio uma vida que bem mostra as suas qualidades morais�, 

�elemento indesejável e pernicioso à sociedade�, �um empecilho para a boa 

moralidade dos costumes�, �a nocividade da expulsa, que como medida de higiene 

social, o mandado de expulsão deve ser mantido�, �elemento nocivo aos interesses 



da República�, num discurso marcado por preceitos fortemente eugenistas e 

nacionalistas.  

Cabe contextualizar que durante a década de 30, em particular nos anos de 

1935/6, foram momentos especialmente repressivos à prostituição na cidade de 

São Paulo. Também, no mesmo período, ocorreu ampliação do poder e funções 

dos chefes de policia, com a articulação mais constante e direta entre os órgãos 

policiais, o Ministério da Justiça e Negócios Internos e a Presidência da 

República, reduzindo a orbita de ação do judiciário. 

As medidas de restrição a entrada de imigrantes e outras para retirada dos 

�indesejáveis�, dos que �comprometessem a segurança nacional� ou �fossem 

nocivos aos interesses dos poderes estabelecidos� foram várias. As disposições 

legais buscaram legitimar e ampliar as ações do Estado, particularmente do 

poder executivo (Artigo 72/1891, os Decretos de 1907-1913-1921, a Reforma 

Constitucional de 1926, a Constituição de 1934 e a de 1937, os inúmeros 

decretos e decretos-leis dos anos 1930). Estas medidas constituíram um jogo de 

força constante de adaptação e reorganização de estratégias para ordenar e 

disciplinar a sociedade, acabando ou restringindo as garantias constitucionais 

dos estrangeiros residentes, que ficaram a mercê da atuação, quase sempre 

arbitrárias, do Poder Executivo e da própria polícia. 

 A expulsão como instrumento de controle social na lógica do estado 

autoritário, burlou os entraves, utilizou-se de métodos arbitrários (tanto legais 

como ilegais), atuando através de decretos leis. Encontrava-se inserida num 

conjunto de medidas para controlar as entrada, selecionar os imigrantes 

desejáveis, submeter os residentes, regulamentar documentos (passaporte, 

carteira de estrangeiro, registro), informar as mudanças de endereço, conseguir 

salvo conduto durante a guerra (particular para os naturais dos países do Eixo).  

Paralelamente, houve um recrudescimento da política de nacionalização 

atingindo estrangeiros e seus descendentes. Vários decretos-leis foram baixados, 

sob diversos assuntos: nacionalização das escolas, proibição do uso de línguas 



originárias dos países do Eixo, controle sobre abertura firmas estrangeiras no 

país, proibição de atividades de natureza política a estrangeiros. 

Com lei ou sem lei108, o governo perseguia e expulsava os que eram 

considerados �indesejáveis�, mas era mais conveniente expulsar legalmente. 

Esta mesma lei que deu legalidade as ações arbitrárias do Executivo, também 

chegou a ser um elemento de proteção aos estrangeiros residentes, não no caso 

da portuguesa Maria Beatriz Duarte. 

 
 
III � Imigração e poder: o uso técnico da documentação de polícia política 

em São Paulo. 

 

�A exigência de liberdade é uma 

exigência de poder�, John Dewey. 
 

Pesquisas a propósito da relação entre os imigrantes portugueses e a ação 

repressora da polícia política do Estado de São Paulo, nas décadas de 1920, 

1930 e 1940 permitem afirmar que nem todos os estrangeiros desta 

nacionalidade causavam preocupações aos guardiões do establishment. 

Independentemente do governo de cada uma das etapas em que tal período se 

divide alguns estereótipos construídos para dirigir a repressão ao pensamento 

diverso estiveram sempre presentes. Dentre estes, o mito da conspiração 

comunista internacional jogou papel preponderante. Com relação aos 

portugueses, o principal inimigo a ser abatido, eliminado, que povoava a 

imaginação dos órgãos repressores como um hipotético modelo de militante 

político, era:  

o cidadão do sexo masculino, simpatizante ou 
militante do comunismo, maduro, casado, 
empregado não-proprietário, proveniente de todo o 

território português e morador na Capital de São 

Paulo. Este era o mal a ser eliminado, extirpado, os 
demais, os outros imigrantes, deveriam ser contidos 

                                                           
108 BONFÁ, Rogério Luis Giampietro.  Expulsão e Residência: a luta pelo direito dos 

imigrantes na Primeira República, Texto integrante dos Anais do XIX Encontro Regional de 

História: Poder, Violência e Exclusão. ANPUH/SP � USP. São Paulo, 08 a 12 de setembro de 

2008. Cd-Rom.  



à base do amedrontamento e da coibição a fim de 

não caírem na categoria anterior e colocarem em 

risco a passividade do trabalhador brasileiro.109 
 

A trajetória de vida e as ideias de Antônio Candeias Duarte cabiam quase 

perfeitamente neste modelo assustador para as elites políticas do Estado. Ainda 

mais porque, como ativista ou como pensador, ele se manteve nas posições mais 

destacadas das lutas democráticas de seu tempo. Não obstante, sua atuação tem 

permanecido envolta em quase absoluto silencio da historiografia, quebrado 

apenas por referências ao livro O que é o maximismo ou o bolchevismo, escrito 

em parceria com Edgard Leuenroth. 110 

O português Antônio Candeias foi um expressivo líder da esquerda no 

Brasil. Neste sentido, constituiu-se em precioso alvo para o aparato repressivo já 

que por meio de sua pessoa, agindo institucionalmente em nome do Estado, 

acabava por incutir em todos os cidadãos portugueses � como de resto ocorria 

também com outras nacionalidades aqui presentes � um sentimento de 

inquietação e de desassossego continuado cujo objetivo era promover formas de 

autocontrole e autocensura favoráveis à produção da submissão do grupo todo à 

ordem estabelecida. Antônio Candeias embora nunca tivesse ido além da 

pregação de idéias sociais que lhe pareciam politicamente justificáveis, embora 

não houvesse efetivado comportamento violento ou discricionário contra o 

Estado, foi constantemente vigiado e reprimido. Por isso esteve preso em 

diversas e significativas oportunidades, tais como: 1917, 1931, 1935, 1947. 111 

Com exceção de 1917, estes momentos de prisão corresponderam a conjunturas 

em que o Estado julgava necessário passar em revista as informações sobre 

                                                           
109 HECKER, Alexandre. �A repressão aos imigrantes portugueses em S. 

Paulo: os subversivos e os outros�. In: Nas duas margens: os portugueses 

no Brasil. Porto: Afrontamento/Cepese, 2009, v.1, p. 134. 
110 Há estudos sobre o livro que mal citam Candeias como autor, 

atribuindo-o tão somente a Leuenroth. 
111 Conforme seu prontuário no DEOPS paulista, nº 61 (APESP); como indica 

a numeração, um dos primeiros militantes a serem regularmente vigiados 

pela instituição. 



militantes socialistas, já que temia perder o controle sobre os acontecimentos. 

Isto é, em boa parte destas ocasiões Candeias e outros pensadores �subversivos� 

não foram presos porque ofereciam perigo efetivo de liderança de sublevações, 

mas apenas porque se opunham, ou se opuseram intelectualmente, no passado, à 

política oficial. 

 

Antônio Candeias Duarte
112 nasceu em Coimbra, Portugal, em 1881, e 

com 10 anos, acompanhando os pais chegou a São Paulo. Em 1917, já 

naturalizado brasileiro, foi um dos líderes da grande greve que paralisou a 

cidade e assustou as elites econômicas com a possibilidade de se verem 

obrigadas a ceder direitos aos trabalhadores. Na ocasião compôs o Comitê de 

Defesa Proletária, juntamente com Edgard Leuenroth, e teve atuação destacada, 

sendo redator do jornal que sustentou o movimento, A Plebe. Em março de 

1919, no Rio de janeiro, participou da fundação de um Partido Comunista de 

feição anarquista, e veio a organizá-lo em Junho, já em São Paulo, com o nome 

de Partido Comunista do Brasil. Neste mesmo ano, como desdobramento destas 

ações, e de tentativas de reorganizar o seu contemporâneo pensamento político 

socialista, 113 escreveu, mais uma vez ao lado de Leuenroth, um trabalho 

fundamental para o entendimento daquelas lides no Brasil, o livro acima citado. 

                                                           
112 O prontuário de Candeias indica que ele se utilizou de diversos 

pseudônimos, e entre eles o mais comum foi Hélio Negro. Com este nome, 

assinava preferencialmente os textos para periódicos. É importante 

ressaltar que seu sobrenome paterno era Candeias, já que a praxe em 

Portugal era a utilização do nome da mãe em último lugar. 
113 Entendendo-se aqui pela expressão �socialista� toda e qualquer 

proposta - entre as várias que se apresentaram historicamente - 

contrária ao capitalismo stricto sensu. 



Em 1921, vamos encontrá-lo colaborando na Revista Clarté, juntamente com 

intelectuais como Evaristo de Moraes, Maurício de Lacerda e outros. 

Durante os anos 1920 descreveu uma não incomum parábola ideológica 

transferindo-se, como tantos, para as fileiras do movimento comunista, que 

passou a apoiar por meio de seu trabalho de administrador de empresas gráficas. 

Logo após a Revolução de 1930, respirando o ar puro de liberdade que por 

pouco perduraria, produziu juntamente com Oswald de Andrade e Patrícia 

Galvão, a Pagú, o inspirador O homem do povo, para o qual também colaborou. 

Concomitantemente a esta efêmera experiência influenciada por moções 

comunistas não ortodoxas, constituiu, como representante da política de 

divulgação do PCB em São Paulo, uma empresa editorial que chegou a publicar 

em terras paulistanas o principal periódico da corrente, A Classe Operária. Por 

isto foi preso e teve a sua gráfica em parte destruída. 

Embora o prontuário de Candeias elaborado pela polícia política paulista 

passe a registrar quase nada a partir do ano de 1931, encontram-se ali 

documentos comprobatórios de suas duas prisões neste ano, depois em 1935, 

quando da organização da Aliança Nacional Libertadora, e, posteriormente, por 

ocasião da cassação do PCB, em 1947. Nestes dois últimos momentos, o exame 

da documentação disponível sugere que não havia motivos para tais reclusões, a 

não ser a �consulta� a um pretenso modelo de militante perigoso para o 

establishment. 

Candeias teve nove filhos que sustentou com suas atividades de 

comerciante de materiais para impressão � tais como importação de papel, de 

tintas, de metais, de máquinas - ou como industrial, dono de tipografia. Um seu 

polêmico conterrâneo, Edgar Rodrigues, já passados muitos anos daquelas lutas 

revolucionárias, procurando talvez apontar contradições no comportamento 

militante dele, observou que depois de uma época áurea o espírito 

revolucionário de Candeias arrefeceu, e isto lhe permitiu �ficar milionário� com 

a exploração de seus negócios. 

No Comitê de Defesa Proletária 



Em Julho de 1917, a cidade de São Paulo conheceu um pujante 

movimento de paralisação do trabalho que se alastrou por todo o Estado de 

modo rápido e alarmante para as autoridades governamentais e para os 

proprietários das indústrias. O Secretário da Justiça do governo paulista, Elói 

Chaves, viu-se obrigado a negociar com representantes dos trabalhadores, entre 

os quais estavam diversos adeptos do anarquismo, tal como Antônio 

Candeias.114 Este, juntamente com Edgard Leuenroth, vinha de recentemente 

fundar a F.O.S.P. Federação Operária de São Paulo. 

O Comitê, em seu trabalho de representação, apoiou-se numa verdadeira 

rede de delegados operários da cidade e constituiu um movimento articulado de 

lideranças. Em determinadas ocasiões, tal organização ganhou tanta força que se 

fez ouvir pelas autoridades e por comissões de industriais em reuniões no 

próprio Palácio do Governo paulista. Entre as reivindicações dos trabalhadores 

os poderosos senhores foram obrigados a tomar conhecimento de exigências 

como respeitar o direito de associação; não despedir trabalhadores como forma 

de vingança; elevar os salários em geral, como medida de justiça econômica, 

além de não mais contratarem menores de 14 anos, entre outras reivindicações. 

Exigia também, o Comitê, que fossem tomadas providências com respeito ao 

fornecimento regular e abundante de gêneros alimentícios com objetivo de 

torná-los mais acessíveis à população. 

Tais reivindicações comporiam de maneira obrigatória os escritos de 

Candeias, mesmo os elaborados em outros tempos e diversas conjunturas. 

Os empresários, em acordo com as autoridades governamentais, aceitaram 

perante o Comitê o compromisso de aumentar em 20% os salários e de 

suspender as demissões. Por estes motivos os trabalhadores voltaram às fábricas 

e oficinas. Mas, poucos dias após o acordo que encerrava o movimento, ficaria 

                                                           
114 O líder proeminente do Comitê era Edgard Leuenroth, mas outros 

importantes militantes compunham o Comitê, tal como o próprio Candeias, 

Teodoro Monicelli, Gigi Damiani, Francisco Cianci; sobre o tema, ver 

LOPREATO, C.R. O espírito da revolta: a greve geral anarquista de 1917. 

S.Paulo: Annablume, 2000. 



claro que as palavras patronais empenhadas não seriam respeitadas e, pelo 

contrário, os líderes sofreriam sérias vinganças policiais por terem ousado 

representar a massa trabalhadora. Nesta avalanche repressora, Antônio Candeias 

foi gravemente implicado.  

 

Em seu caso, era agravante ter escrito nas páginas de A Plebe, em 16 de 

Junho, um artigo no qual os órgãos repressores viram um incitamento a repetir 

em São Paulo, e no Brasil, as façanhas revolucionárias da Revolução Russa. De 

fato, no citado texto, Candeias, sob o pseudônimo de Hélio Negro, propunha 

entender que todos os males dos sistemas políticos vigentes advinham �do 

iníquo regime da propriedade privada�, o qual, na Rússia, fora substituído pela 

propriedade coletiva. Dizia mais, denunciava a miséria dos trabalhadores como 

razão da abastança dos privilegiados: o mundo, para ele, estava povoado por 

�nações compostas de gente pobre que, embora produza tudo, nada tem, e gente 

rica que, embora nada produza, tem tudo�. Tratava-se de um libelo anarquista 

que dividia a página com um outro artigo, de outro então ácrata convicto: 

Astrojildo Pereira, que de forma veemente procurava demonstrar a falência do 

Estado brasileiro. 

Certamente por sua atuação na grande greve e pelas razões de defesa de 

semelhante ideário, Candeias, que residia nos fundos do terreno em que sua 

empresa tipográfica estava instalada, à Rua da Mooca nº. 296, teve sua casa 

assaltada pela polícia em plena madrugada do dia 13 de Setembro. Foi levado 

em roupas sumárias para diversos postos policiais, cumprindo um verdadeiro e 

longo périplo
115 até ir parar na cidade de Santos de onde deveria ser metido em 

                                                           
115 Primeiramente levaram-no, e aos companheiros igualmente presos, aos 

postos do Braz e depois de Vila Mariana. Neste foi metido numa solitária 

e submetido a maus tratos, depois retirado e levado ao posto policial de 



um navio e expulso, pois que era estrangeiro. Assim se constituía a estratégia 

despistadora de uma rudimentar instituição policial, componente intrínseca do 

então Estado autoritário brasileiro, dotado de um projeto ideológico estreito e 

tirânico ao qual o estrangeiro contestador se via submetido. 

O episódio foi analisado pelo jornal O Estado de São Paulo em sua edição 

de terça-feira, 25 de Setembro de 1917, que não economizou críticas ao governo 

do Estado, 116 inclusive denunciando a maneira falaciosa com que o Delegado 

Geral havia dito desconhecer o paradeiro de Candeias e de outros estrangeiros 

também aprisionados. Diferentemente do que ocorreu com o líder português dos 

trabalhadores brasileiros, os demais estrangeiros envolvidos no caso foram 

sumária e ilegalmente expulsos do país. 

O jornal, provavelmente por informação do próprio Candeias, recuperava 

trechos da conversa travada entre ele e o Delegado do posto policial de Santos, 

no qual este último dizia ao preso que conhecia o plano então tramado contra o 

Estado, mas o inquiria sobre pormenores, tais como �quais eram os advogados, 

os jornalistas e os políticos que fomentavam greves em S. Paulo e planejavam, 

agora, um assalto ao Palácio dos Campos Elíseos e a deposição do governo�. 

Conforme o artigo, neste momento, o preso, surpreendido pelas elucubrações 

descabidas da autoridade, teria pedido �licença para rir-se um pouco�. Ao que o 

policial perguntara, impressionado talvez com as relações estabelecidas entre os 

fatos russos e as interpretações sobre a política nacional e, ao mesmo tempo, 

revelando a razão daquele �encontro�: 

- E aquelas notas (nos jornais)? e aquelas 
notícias? e aqueles artigos?... Mas, a todas as 

perguntas deu o sr. Candeias uma resposta pronta, 
clara, precisa, até que a autoridade mudou de rumo, 

voltando a interrogá-lo sobre a tentativa de 
                                                                                                                                                                                     

Santos, em Vila Matias, onde já se encontravam companheiros como 

Florentino de Carvalho, português, e Antônio Nalepinski, russo, e outros 

cinco, todos espanhóis. Estes todos sumariamente levados ao navio Leão 

XII e expulsos. 
116 �O caso Candeias: o critério e a seriedade com que a Polícia de S. 

Paulo se desempenha de suas delicadas funções�. p.5 



deposição do governo. Por fim, não tendo a mínima 

dúvida de que o sr. Antônio Candeias não era como 

supunha, um criminoso, a autoridade preferiu que 
ele falasse...� 

 

Tendo Candeias apresentado suas razões para a atuação política que 

desenvolvia, foi recolhido novamente à sela e mais tarde convocado a escrever 

uma carta dirigida ao Secretário de Segurança, Eloy Chaves, explicando-se. 

Uma longa missiva que, encaminhada àquela autoridade, teria provocado o 

seguinte comentário do delegado de Santos: �O dr. Eloy Chaves recebera a sua 

carta, ficara tocado ao lê-la e queria conhecê-lo pessoalmente�. Assim, após dias 

encarcerado, Candeias foi encaminhado de volta a São Paulo diretamente à 

residência particular do Secretário, situada então na nobiliária Avenida Paulista, 

para uma conversa diretamente com o artífice da repressão ao movimento de 

trabalhadores paulistas. Dele recebera moções de cooptação e ameaças bastante 

evidentes: 

 �Era industrial, possuía várias 

propriedades, muito boas relações e, se o sr. 

Candeias precisasse, poder-lhe-ia arranjar uma 
boa colocação... Depois, naquela vida, o sr. 

Candeias não podia ter tranquilidade. A polícia 

é severa e precisa sê-lo, dispondo, para isso de 
tudo quanto precisa�. 
 

Segundo o jornal, Candeias �comovido pela maneira atenciosa� com que 

foi tratado, pediu licença para não aceitar a oferta � e, talvez, o jornal não diz, a 

ameaça � pois sempre fora �pobre, mas nunca viveu em má situação econômica. 

É comerciante, os seus negócios vão indo bem... Quanto às suas idéias, estivesse 

descansado; não faria propaganda delas... atendendo à necessidade de cercar a 

sua família de todo o amparo�. 

Tais declarações obtidas em apreensivas circunstâncias de nada valeram 

para os anos seguintes da vida militante de Candeias, já que pouco após sua 

libertação vamos encontrá-lo engajado nas lutas por direitos que, no ano 

seguinte, teriam como palco a cidade do Rio de Janeiro. 



 

Na fronteira entre o anarquismo e o comunismo. 

A documentação compulsada não dá conta, em pormenores, da 

participação de Candeias na fundação de um Partido Comunista de feição 

anarquista, juntamente com Edgard Leuenroth, Astrojildo Pereira e outros, em 

1919, no Rio de Janeiro. José Oiticica esteve à cabeça de tal movimento que 

depois se estendeu também para São Paulo, com o nome de Partido Comunista 

do Brasil. Foram os dramáticos acontecimentos de 1918, no Rio de Janeiro, 

inspirados numa tentativa de reproduzir em terras nacionais aquilo que se 

imaginava ocorrer na Rússia, que deram oportunidade para a criação de tais 

partidos. 

Assim, grupos anarquistas com apoio em extensos setores do operariado 

procuraram se organizar com a intenção de atingir a sede do governo brasileiro, 

então localizado no Rio de Janeiro. Diversos movimentos grevistas foram 

encetados e como consequência autoridades e empresários acionaram os 

aparatos repressivos a fim de submeter os trabalhadores à força. O resultado 

destes embates foi a criação de um verdadeiro ambiente insurrecional que, se 

não atingiu seu objetivo específico de derrubada do poder constituído, provocou 

diversos distúrbios e mobilizou intelectuais e trabalhadores para a tentativa de 

construção de instituições capazes de organizarem movimentos populares 

politicamente eficientes. Os partidos indicados acima resultaram deste projeto. 

Entretanto, do ponto de vista da identificação das propostas a serem 

desdobradas, os movimentos de 1917, em São Paulo, e o de 1918 e 1919, no 

Rio, demonstraram que havia claramente a necessidade de tentar entender os 

projetos colocados à discussão pelos trabalhadores. Não por outra razão, Edgard 

Leuenroth e Candeias, decidiram enfrentar a questão teórica e produzir um 

trabalho quase didático para definir as funções e objetivos do pensamento 

anarquista naquela conjuntura de confusos reflexos da Revolução Russa. Estava 

em questão a definição de comunismo libertário. Nascia assim O que é o 



maximismo ou bolchevismo, uma brochura de poucas páginas, mas de 

importante significado.  

Se considerarmos que a primeira publicação do Manifesto Comunista de 

1848, no Brasil, ocorreu em 1924, podemos conjecturar sobre o significado do 

trabalho de Leuenroth e Candeias, que visava ordenar o conhecimento sobre as 

ações militantes dos trabalhadores e produzir ideias sobre a gestão da 

distribuição do poder na sociedade. Não são obras semelhantes, pelo contrário, 

mas comungam algumas das mesmas intenções estruturais: organizar os 

trabalhadores e incitá-los à luta. Isto significa dizer que o opúsculo brasileiro 

chegou antes à leitura da militância do que a obra basilar de Marx e Engels. 

A variada terminologia adotada � maximismo, bolchevismo, comunismo, 

socialismo � em relação ao objetivo dos autores, que era apresentar com clareza 

uma reflexão �sobre as doutrinas socialistas libertárias�, permite entender os 

limites interpostos ao trabalho naquele momento em que se mirava para as 

ocorrências da Revolução Russa, e o que se viam eram nebulosas. Ou seja, 

referiam-se a doutrinas anarquistas e empregavam o termo "maximalista" que 

fora usado pelos partidos social-democratas nascidos nos últimos anos do século 

XIX, e adversários do anarquismo, para designar as agremiações que pretendiam 

levar o programa socialista ao seu estágio máximo, o que no caso do POSDR � 

Partido Operário Social-Democrata Russo � significava adotar o bolchevismo 

como desígnio. 
117  

O trabalho 118 estava dividido em duas partes que ocupavam 

aproximadamente o mesmo espaço: na primeira os autores procuravam definir 

                                                           
117 Por oposição aos maximistas, no seio da II Internacional, e 

representando aquilo que veio a ser denominado �socialismo reformista�, 

estavam os minimalistas (mencheviques assumiam este papel na Rússia), 

adeptos da adoção de um programa mínimo socialista de governo (objetivos 

não revolucionários como os que o programa máximo propunha). 
118 Publicado em 1919, em São Paulo, sem indicação de casa editora, mas 

provavelmente resultado das máquinas impressoras do próprio Candeias � 

já que o aspecto físico da primeira edição se assemelha muito às outras 

publicações nascidas de sua empresa mais ou menos na mesma época. 



�o que é o maximismo ou bolchevismo�; na segunda, faziam um �esboço de 

programa comunista�. 

 

Prometendo esforçarem-se para �em futuro próximo, realizarmos, em 

outros trabalhos mais bem meditados esse nosso anseio�, os autores acabaram 

por desenhar todo um modelo de sociedade anárquica que, tendo as associações 

de trabalho como base, partiria da presença de grupos pequenos, nascidos 

voluntariamente e desfrutando de autonomia. Estes formariam uma rede em que 

grupos maiores acabariam por exercer algum poder organizativo sobre a base. 

Estas associações gerariam os bens, deixando de existir a propriedade privada 

sobre os recursos sociais. Acima, um Conselho Geral dos Comissariados 

completaria a lógica federativa. Paralelamente, outro conjunto de órgãos, 

organizados pela lógica geográfica, representaria os interesses locais, distritais e 

regionais. Procurando planejar uma sociedade que substituísse a competição 

capitalista pela solidariedade dos membros individuais livres, propunham a 

existência � cujas funções não estavam claramente indicadas � de uma 

Associação Nacional, responsável pela gerência das leis e ordens. 

Um verdadeiro futuro idílico era apontado pelos ideólogos anarquistas 

quando sugeriam que o processo industrial deveria tomar como objetivo o bem-

estar de todos, indistintamente: 

A produtividade do maquinismo mostra que o 
labor do homem não é, sob o ponto de vista técnico, a 

                                                                                                                                                                                     
Continha 128 páginas compostas com tipos amplos e claros, cujo objetivo 

certamente era facilitar a leitura mesmo de pessoas não afeitas ao papel 

impresso. 



única condição de seu bem-estar material; que tal bem-
estar é função de dois fatores: do trabalho do indivíduo 

e da produtividade do maquinismo em um dado 
momento de sua evolução. Por conseguinte, nas 

sociedades modernas, se a direção patronal a isso não 

se opusesse, o salário do operário, ou a sua parte na 

divisão, deveria ir aumentando mesmo quando a 

duração do seu trabalho fosse diminuindo. 
Invocando a posição dos anarquistas como verdadeiros mártires daquele 

momento, os autores valiam-se da imagem popularmente favorável de 

Tiradentes para afirmar que se ele �hoje existisse, seria novamente enforcado 

como anarquista perigoso�. 

Tratavam no pequeno livro das questões sobre a organização da indústria, 

da agricultura, dos transportes procurando apresentar as mudanças necessárias 

para a construção do �comunismo�. Mas a isto não se restringiam: há 

observações e análises a respeito de múltiplos aspectos da vida social, numa 

tentativa de abranger todo o espectro das atividades e interesses. As últimas 

páginas foram reservadas para um exaustivo estudo do trabalho: nos centros 

industriais, nas construções, nas zonas rurais, nos meios de comunicação e 

transporte, nas estradas de ferro, nos portos e no mar... Enfim, procurando 

entender o trabalho como elemento básico para provisão, consumo, distribuição 

de renda, habitação, instrução etc. 

A redação deste trabalho mostrava um Candeias ainda fundamentalmente 

marcado pelas convicções anarquistas, as quais procurará criticar, ou mesmo 

renegar, em momentos posteriores. Mas, na verdade, a cisão entre anarquistas e 

comunistas ocorreria apenas em 1921, mas já encontraria em Candeias um 

fervoroso adepto destes últimos, enquanto o seu companheiro de redação d� O 

que é o maximismo ou bolchevismo, Leuenroth, permaneceria nas hostes 

libertárias. 

O estágio atual da pesquisa não permite perseguir a trajetória de Candeias 

nos anos 1920, formando um verdadeiro hiato ou perda do nexo temporal sobre 

suas informações pessoais, justamente nesta dramática década. Foi apenas 

possível reencontrar a personagem em 1931. 



Mas, sobre esse tempo carente de informações, tem-se o depoimento, ou 

melhor, a interpretação de sua carreira de militante elaborada por um 

investigador do Deops, que, sumariamente, e cometendo impropriedades 

cronológicas, decretou a total adesão dele às lutas sociais de seu tempo. O 

policial Antônio Ghioffi, em documento de 23 de maio de 1931, afirmava:  

Até 1919, Antônio Candeias Duarte foi 
partidário do anarquismo. Depois se converteu ao 

marxismo, aderindo francamente ao Partido 
Comunista, mantendo uma atividade, em parte de 
expectativa, depois, por ocasião do triunfo da 

Revolução de Outubro, concorrendo com dinheiro e 

literatura saída de sua pena para a vitória de sua causa. 
119 

 

Na linha de frente do PCB em S.Paulo. 

Com a instalação do novo governo brasileiro em Novembro de 1930, a 

situação política institucional de São Paulo mudou significativamente. Getúlio 

Vargas nomeou o Ten. João Alberto, um tenentista de proa como interventor 

federal para o Estado. Sua gestão à frente do governo caracterizou-se por 

medidas polêmicas, como a autorização para o funcionamento do PCB, então 

Partido Comunista do Brasil. Ao mesmo tempo, o interventor promoveu ações 

no sentido de estabelecer compulsoriamente importantes medidas sociais. 

Tratava-se de um governo francamente desfavorável à elite paulista. Juntamente 

com outro tenentista, Gen. Miguel Costa,120 o interventor organizou a Legião 

Revolucionária (LR), um partido político que procurava promover a mobilização 

da população, sobretudo de setores médios e do operariado, em apoio ao novo 

regime. 

                                                           
119 Prontuário da Delegacia de Ordem Social, Antônio Candeias Duarte, nº 

61. APESP. 
120 Miguel Costa foi nomeado comandante da Força Pública paulista e secretário de Segurança do Estado, 

constituindo-se em elemento fundamental do governo provisório na tentativa de mobilização de massas. Com a 

queda da interventoria de João Alberto, em julho de 1931, foi afastado da Secretaria de Segurança, mas 

permaneceu no comando da Força Pública. Em 1932, transformou a LR, em Partido Popular Paulista (PPP), mas 

logo depois foi afastado também do comando da Força Pública. Foi preso por ocasião da Revolução 

Constitucionalista, em julho, 1932. 



A instalação deste governo trouxe para São Paulo a oportunidade, embora 

efêmera, de conviver de forma menos repressiva com propostas políticas 

relativas ao comunismo. Assim, Astrojildo Pereira, voltando, em Janeiro de 

1931, de longa viagem à URSS, como Secretário-geral do PCB que era, resolveu 

estabelecer um plano de propaganda no qual a cidade de São Paulo, 

aproveitando o ambiente favorável instalado pelo ascenso do tenentismo, se 

transformaria em um centro irradiador e de difusão da literatura do PCB. 

 

A Antônio Candeias, velho conhecido de Astrojildo, coube efetivar tais 

planos, constituindo um empresa gráfica para produzir o material da campanha, 

composto por manifestos, livros e periódicos. Desta forma foi concebida a 

Editorial Marenglen121 � o nome decorria da fusão dos nomes Marx, Engels e 

Lênin - que chegou a produzir diversos trabalhos. Entretanto, em Maio do 

mesmo ano sucumbiu à pressão das forças conservadoras da elite paulista, e de 

sua imprensa, que instavam pelo encerramento daquela experiência. 

 

No dia 21 daquele mês, a polícia política desfechou uma diligência à sede 

da Marenglen, situada então na Rua Antônia de Queirós nº. 28, e apreendeu 

farto material impresso, tendo tratado clichês e outros elementos de impressão 

de tal forma a inutilizá-los. A imprensa conivente com a ação policial respirou 

aliviada, pois estavam sendo retirados de circulação 

                                                           
121 A empresa, embora Candeias tivesse negado perante o DEOPS sua 

participação societária no empreendimento � declarando que apenas 

funcionava como editor - contou ainda com outros sócios: João Freire de 

Oliveira, Florêncio Tejada e Sant�Anna Cabral. Conf. prontuário de 

Candeias anteriormente citado. 



livros subversivos que eram enviados para todos os 
Estados do Brasil. Pequenos livrinhos, impressos em 
papel ordinário, que aos milhares estavam sendo 
empacotados para serem enviados aos aderentes e 
simpatizantes do comunismo. 122 

 
Na ocasião, o jornal A Tribuna do Povo, do Rio de Janeiro,123 observou 

que a presença de atividades como aquelas desenvolvidas pela Marenglen 

poderiam significar um grande perigo para a nacionalidade, �dadas as condições 

heterogêneas da nossa população operária, composta de gente inculta, de todas 

as procedências�.
124 Na verdade o que o periódico externava não era senão um 

lugar-comum do pensamento da elite do período, já que via na ação �perniciosa 

dos comunistas�, junto ao operariado constituído por estrangeiros, um duplo 

perigo. Mais uma vez o estereótipo que perseguia imigrantes se fazia 

dramaticamente presente na trajetória de Candeias. 

 

No Homem do Povo, com Oswald e Pagú. 

Simultaneamente às tarefas relacionadas à Editorial Marenglen, Candeias 

experimentou uma aventura heterodoxa dentro do variado mundo do socialismo 

em São Paulo: associou-se à empreitada modernista de Oswald de Andrade e 

Patrícia Galvão no pasquim O Homem do povo, uma obra pioneira na linguagem 

de aproximação com o público leitor paulistano. Os dois estavam então filiados 

ao Partido Comunista, mas não pautavam suas condutas pela rígida normativa 

militante que a agremiação impunha aos seus aderentes.  

O jornal circulou entre Março e Abril de 1931, e Candeias foi o 

responsável não apenas pela produção, como também redigiu artigos básicos 

para a definição da proposta política do periódico. Nesse sentido, escreveu para 

o nº. de 27 de Março de 1931, o artigo intitulado Nosso Programa, no qual 

explicava que, acima de todos os pertencimentos o objetivo do jornal �é 

                                                           
122 conf. recorte, sem identificação do periódico, apenso ao prontuário 

Deops em nome da Editorial Marenglen, nº. 831 - APESP 
123 id. ibid. 
124 id. ibid. 



esclarecer, sem filiação a qualquer partido�. Para os responsáveis pelo jornal, em 

nome de quem Candeias escrevia, o mundo estava num momento crucial de 

transformação e nada permaneceria sem alteração: 

as velhas formas de produção e consumo estão 

ameaçadas em todo o mundo, assim como as velhas 

formas de autoridade... Quando as sociedades chegam 
a este estado de desorganização e decadência � o fim 
está próximo. Qual o remédio?... A produção de 

escravos, servos e proletários precisa completar sua 

evolução até a produção de associados... A produção 

deve ter por base as necessidades coletivas e não o 

lucro de alguns indivíduos ou classes. 
Aproximando a argumentação ainda mais da situação política 

efetivamente experimentada no Estado, o que decerto significava produzir 

apreensão junto aos grupos poderosos, Candeias escreveria no nº. seguinte do O 

Homem do povo sobre S.Paulo, Metrópole do Brasil colônia, denunciando as 

práticas econômicas �nefastas� dos plutocratas de S.Paulo � �que açambarcam a 

maior parte do dinheiro da nação� - e seus objetivos separatistas. 125 

De modo geral, percebe-se nestes artigos escritos para O Homem do povo 

um seu esforço redacional no sentido de aproveitar-se da companhia daqueles 

dois intelectuais pioneiros na produção de textos irreverentes e criativos, para 

também construir um texto cativante, dotado de graça e ironia, mas com o 

objetivo preciso e didático de colocar-se a serviço do esclarecimento da 

�exploração de classe�. A intenção que perpassava aquelas linhas é a da busca 

do engajamento eficiente, o que significava um proselitismo renovado para a 

literatura originária das fileiras do comunismo. 

 

                                                           
125 07.04.1931; Em 10 de Agosto de 1932, em pleno decorrer da denominada 

Revolução Constitucionalista, uma missivista anônima, que se 

identificava como �uma brasileira pela Constituição, viva o Brasil!�, 

encaminhou ao �chefe de polícia de São Paulo� carta na qual delatava 

Candeias como comunista e �um indivíduo muito perigoso... que deve ser 

preso enquanto a Revolução durar�. Havia razões para que os adeptos do 

extremado patriotismo paulista o abominassem. Prontuário de Candeias, nº 

61 � APESP. 



x x x 

Antônio Candeias Duarte, como imigrante em terras paulistanas, foi alvo 

privilegiado da ação repressora da polícia política que coibia todo aquele que 

entendesse representar um papel importante na busca de melhores condições 

para os trabalhadores. A princípio e por princípio o braço policial do Estado 

adotava comportamentos que se podem identificar a partir de algumas 

características básicas, tais como: xenofobia, truculência, garantia de �bons 

costumes políticos�, crédito a delações e simplificações ideológicas. 

De tal modo, do ponto de vista do aparato policial, a trajetória de 

Candeias durante os primeiros anos do século XX, em São Paulo, poderia ser 

entendida como a de um estrangeiro mal-agradecido pelo acolhimento a ele 

dispensado no Brasil, um criador de caso, um subversivo, enfim. Entretanto, 

qual teria sido a opinião dos próprios supostos beneficiários da sua ação 

solidária e em que chave de entendimento poderiam enquadrá-lo? 

Respondendo a um leitor preocupado em identificar-se precisamente 

quanto à corrente à qual estava filiado, justamente numa época de indefinições e 

fronteiras cediças entre os projetos ideológicos, o jornal Spártacus avançou uma 

interessante proposta de avaliação de comportamentos políticos. Dizia o 

periódico: 

(Se tens dúvida sobre qual denominação adotar) 

chama-te então do que quiseres - bolchevista, 
sovietista, anarquista, sindicalista, rebelde, revoltado, 
maximalista - és um camarada, és um irmão. 

126 
 

Assim, tomando por critério a intenção conciliadora e solidária daquela 

publicação, é possível afirmar que Candeias foi um irmão, um camarada 

português solidário com a luta dos trabalhadores brasileiros em busca de 

liberdade e justiça social. 

 

                                                           
126 Rio de Janeiro, 29.09.1919 


