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“Os indivíduos humanos são as mais importantes dessas coisas reais, os obstáculos que 
todos os sistemas revolucionários devem superar e todas as ideologias devem destruir. 

Sua ligação a particularidades e contingências; sua constrangedora tendência de rejeitar 
o que foi planejado para seu aprimoramento; sua liberdade de escolha e os direitos e 

deveres pelos quais a exercem – todos esses são obstáculos para revolucionários 
conscienciosos que lutam para implementar seus planos de cinco anos (...) Grandes 

Homens, como Napoleão, Lênin e Hitler, são na verdade expressões de forças abstratas, 
como imperialismo, socialismo revolucionário e fascismo. Os ‘ismos’ que governam a 

mudança política trabalham através das pessoas, mas não a partir delas”. 

 

Roger Scruton 



 
 

RESUMO 
 
O enfrentamento entre grupos militantes antagonistas é um fenômeno presente em vários 
momentos da história política brasileira, especialmente no período republicano. Devido a 
diferentes contextos, pode-se entender, igualmente, que diferentes motivos podem 
determinar a origem de cada um destes conflitos. O primeiro destes grandes confrontos 
se deu entre membros da Ação Integralista Brasileira (AIB) e Aliança Libertadora 
Nacional (ANL), em 1935. Foram diversos enfrentamentos, envolvendo vários de 
militantes, registrados em diferentes pontos do país. Considere-se, porém, que embora 
houvesse causas comuns que motivavam a oposição entre as siglas em todo território 
nacional, havia também fatores locais, que diferenciavam as características deste 
enfrentamento de acordo com o cenário em que ele se desenvolvia. Partindo desta 
hipótese, a presente pesquisa toma como objeto os eventos relacionados ao enfrentamento 
AIB-ANL na cidade de Petrópolis (RJ). Foi, simultaneamente, um importante pólo para 
a militância integralista e, igualmente, um importante centro para a atuação da Aliança. 
Considera-se, aqui, que tanto a mobilização quanto as ações dos militantes foram, de 
alguma maneira, bastante distintas das formas de enfrentamento observadas em outros 
pontos do país, especialmente no tocante à greve geral que se seguiu à morte de um 
militante aliancista.  
 
Palavras-chave: História política, AIB-ANL, Petrópolis 
  



 
 

ABSTRACT 
 

The confrontation between antagonistic militant groups is a phenomenon present in 
several moments of Brazilian political history, especially in the republican period. Due to 
different contexts, it can also be understood that different reasons can determine the origin 
of each of these conflicts. The first of these greats clashes occurred between members of 
the Ação Integralista Brasileira (AIB) and the Aliança Nacional Libertadora (ANL) in 
1935. There were several clashes, involving many militants, registered in different parts 
of the country. It consider, however, that although there had common causes that 
motivated the opposition between the groups throughout the national territory, there were 
also local factors, which differentiated the characteristics of this confrontation according 
to the scenario in which it developed. Based on this hypothesis, this research takes as 
object the events related to the AIB-ANL confrontation in the city of Petrópolis (RJ). It 
was, simultaneously, an important pole for integralist militancy and also an important 
center for the ANL's activities. It is considered here that both the mobilization and the 
actions of the militants were in some way quite different from the forms of confrontation 
observed in other parts of the country, especially regarding the general strike that 
followed the death of a ANL militant. 
 
 
Keywords: Political history, AIB-ANL, Petrópolis 
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INTRODUÇÃO 

“Entre os meses de abril, maio e junho de 1935,  

ou se era integralista ou se era aliancista.”1 

 

“Imperial” e operária; sofisticada e proletária: Petrópolis, com sua tradição 

monárquica e pontos turísticos, tal como qualquer outra cidade, também guarda 

contradições. Durante 120 anos, serviu como endereço de verão para os chefes de Estado 

e classes abastadas. Mas também era o endereço fixo de um notável contingente da classe 

trabalhadora. Por mais de um século, as ruas da primeira cidade planejada do Brasil foram 

percorridas, em prosaicos passeios, pelo imperador, presidentes da república e algumas 

das famílias mais ricas do país, em sofisticadas carruagens e automóveis. Mas, ao longo 

desse período, estas mesmas ruas foram igualmente o caminho de várias passeatas 

operárias. A “Versalhes brasileira”, notável destino turístico, também podia ser o cenário 

para a manifestação de tensões sociais que não apareciam nos cartões postais. 

Tensões sociais e políticas. Em março de 1935, num período de grande incerteza 

no país, a principal via de Petrópolis, a Rua do Imperador, foi tomada por um cadenciado 

desfile, com milhares de membros da Ação Integralista Brasileira, os “camisas-verdes”. 

O chefe supremo da AIB, Plínio Salgado, seguro de que a cidade era um bastião 

integralista, declarou Petrópolis uma “cidade verde”2. Mas a partir de maio, a rua do 

Imperador também seria percorrida por seus antagonistas, em turbulentas manifestações 

que congregaram milhares de membros da Aliança Libertadora Nacional. Em setembro, 

o líder da ANL, Luís Carlos Prestes, em plena conspiração revolucionária, considerava 

                                                             
1 MACHADO, Marly. Revolucionários de 1935: sonho e a realidade. São Paulo, Expressão Popular. 
2007:162 
2 Tribuna de Petrópolis, edição de 12 de março de 1935, p.3  
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Petrópolis um símbolo de estratégia para derrubar o governo. Escreveu o lendário 

comunista: “Depois de uns vinte Petrópolis a insurreição será inevitavelmente vitoriosa”3.  

Naquele momento, tanto Prestes quanto Salgado tinham a pretensão de substituir 

Getúlio Vargas, fosse pelo voto, fosse pela intimidação, fosse pela revolução. Era uma 

pretensão amparada por centenas de milhares de adeptos, de ambos os lados, espalhados 

por todo país. “Conquistar” as cidades, constituindo núcleos e arregimentando 

contingentes, foi uma das estratégias utilizadas tanto pela AIB quanto pela ANL. Quanto 

a Petrópolis, qual dos líderes estaria com a razão? Era uma cidade “imperial” ou 

proletária? Integralista ou aliancista? “Fascista” ou “comunista”? “Verde” ou 

“vermelha”?      

A confrontação de declarações (e personagens) tão antagônicas é apenas mais uma 

das contradições na história da cidade. E é o ponto de partida deste trabalho. 

 A investigação sobre a presença e atuação de AIB e ANL em Petrópolis pode ser 

um fenômeno menor, se comparado aos grandes contingentes de militantes envolvidos 

em marchas, passeatas, comícios e confrontos nas grandes capitais, e por todo país, à 

mesma época. A cidade era apenas uma dentre várias peças no “quebra-cabeças” da 

polarização ideológica estabelecida naquele período. No entanto, a compreensão destes 

fenômenos em Petrópolis pode ser uma tarefa mais complexa. Considerá-los somente 

como o limitado reflexo de um embate maior pode equivaler a ignorar um fenômeno 

social cuja interpretação tende a enriquecer o entendimento do processo mais amplo. Qual 

seja aquele que, pela primeira vez, fazia surgir grandes movimentos de massa no âmbito 

                                                             
3 PRESTES, Luís Carlos. Problemas atuais da Democracia. Editorial Vitória, 1947: 15-21.  

Disponível em:   
 https://www.marxists.org/portugues/prestes/1935/09/roberto.htm 
Consultado em 16.06.2016 
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nacional. Como se construiu este antagonismo político? E, afinal: tratava-se de uma 

cidade “verde” ou “vermelha”?  

Criada por uma iniciativa do próprio Pedro II em 1843, como espaço de lazer das 

elites, ao longo de sua história Petrópolis manteve vínculos com o poder central. Seu 

nome era uma alusão ao patrono e ao padroeiro do Brasil e da família imperial, são Pedro 

de Alcântara. É possível dizer que se constituía num projeto do Estado brasileiro – um 

dos primeiros e um dos poucos que foi concebido e conduzido, com a constante dedicação 

do próprio monarca, ao longo de várias décadas. Na república, este papel e esta relação 

com o poder central não se alteraram. E, quase um século depois do imperador, o 

presidente Getúlio Vargas mantinha a tradição de passar temporadas em Petrópolis, 

independentemente da estação do ano – tal como alguns de seus sucessores. A presença 

do imperador e presidentes exercia, direta ou indiretamente, forte influência na vida da 

cidade – que, tal como aqui se considera, era de certa forma “tutelada” pelo Estado. Seja 

por este ou por outros motivos, o fato é que Petrópolis nunca teria grande destaque no 

âmbito político nacional – e, talvez, nem mesmo no regional, muito embora fosse uma 

das maiores e mais ricas cidades do Estado.  

É bem verdade que (também por uma determinação de poderes externos e 

circunstâncias alheias à sua realidade), Petrópolis foi a capital fluminense durante um 

breve período (1893-1903). Em 1934, já no contexto da polarização ideológica que se 

configurava, teve pretensões a ser a capital do país. Mas ainda assim não se pode dizer 

que, no âmbito político, tivesse em algum momento assumido uma grande relevância ou 

protagonismo no cenário nacional ou mesmo regional. A não ser, claro, que se considerem 

os aspectos simbólicos que podem ser vinculados a uma cidade “imperial” ou, ainda, “dos 

presidentes”. E é sob este possível viés do simbólico que a cidade também pode ser 

observada. 
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Os fortes vínculos com uma "tradição" monárquica, a presença constante dos 

presidentes e altos dirigentes do país, bem como de uma classe abastada, para a qual se 

dirigia boa parte do comércio e serviços, além da forte influência da igreja (...) foram 

elementos constituintes da sociedade local. Pareceram, em determinado momento, 

convergir para o credo integralista. A sede local da AIB registrava a maior arrecadação 

de fundos para a agremiação no Estado. Em 1935, Petrópolis será a sede do segundo 

congresso nacional integralista, na qual foi denominada “cidade verde” por Plínio 

Salgado.  Em 1936, o núcleo petropolitano torna-se a sede da “Província Fluminense”, 

em substituição a Niterói, a capital do Estado. O líder petropolitano Raymundo Padilha, 

torna-se líder regional e é elevado à direção nacional da sigla. Até a dissolução da AIB, 

em 1937, Plínio Salgado viria regularmente a Petrópolis para fazer pronunciamentos na 

rádio local. No ano seguinte, a polícia desmantelou na cidade uma conspiração que visava 

Vargas e altas autoridades. Cidade “verde”? 

Em paralelo, e na contramão das tendências de um país essencialmente agrário, 

Petrópolis, que havia desenvolvido sua economia em torno da prestação de serviços 

(turismo) também era sede de um considerável parque fabril. No último quartel do século 

XIX surgem as primeiras grandes indústrias. E, por isso, forma-se na cidade um 

considerável contingente de famílias proletárias – fossem empregados no comércio, nos 

hotéis, nas casas particulares ou, especialmente, nas indústrias, principalmente têxteis. 

Ao longo das primeiras décadas do século XX, este segmento de trabalhadores organizou-

se no âmbito de cada uma das fábricas e, mais tarde, num sindicato que contaria com 

aproximadamente 2.500 filiados4. O sindicato dos têxteis seria a base para a criação do 

maior núcleo da Aliança Nacional Libertadora no Estado do Rio, constituído, em parte 

considerável, de operários tecelões. Em paralelo, e em determinados momentos, é 

                                                             
4 O número exato de filiados ao sindicato ainda carece de confirmação. Esta avaliação é baseada nas 
estimativas publicadas nos jornais da época. 
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possível observar a atuação de comunistas nos atos promovidos pela ANL no âmbito 

local, após o enfrentamento com a AIB. Cidade "vermelha"? 

No ano de 1935, a pacata Petrópolis esteve nas manchetes dos principais jornais 

brasileiros por alguns dias devido ao confronto AIB-ANL: a morte de um operário, num 

evento político no qual aliancistas enfrentaram integralistas. O fato ganhou a manchete 

dos principais jornais, repercutiu em todo o país e serviu para aumentar o já bastante 

carregado clima de tensão devido ao enfrentamento entre a Ação Integralista Brasileira e 

a Aliança Nacional Libertadora, que marcou a época. A paixão política provocada por 

esta polarização, presente em todo país, já havia provocado outros conflitos de rua. No 

caso de Petrópolis, foi registrada a primeira vítima fatal neste conflito. E, depois da 

tragédia, seguiu-se um outro evento: uma greve geral que durante uma semana paralisou 

21 fábricas de grande e médio porte da mais industrializada cidade do interior fluminense.  

Nem mesmo nas greves gerais promovidas pelos anarquistas, em 1917 e 1918, a 

mobilização dos operários petropolitanos havia sido tão consistente e homogênea. A 

greve chegou às primeiras páginas dos jornais da capital; foi discutida no Congresso 

Nacional; provocou a mobilização de forças do Exército e contingentes policiais de outras 

cidades. Durante o processo, ocorre outra outra morte: um policial integralista foi baleado 

por um militante da ANL, na porta de uma fábrica. A paralisação iria terminar somente 

após negociações no âmbito de cada empresa, endossadas por uma negociação ampla 

(envolvendo patrões, empregados, personalidades políticas e o Ministério do Trabalho), 

a partir da qual foram atendidas reivindicações dos operários quanto a salários e condições 

de trabalho. 

A sequência de eventos, como se vê, não estabelece uma fronteira clara entre os 

episódios estritamente associados ao mundo do trabalho; e aqueles vinculados a questões 

político-partidárias. Ao contrário, parece revelar que entre tais campos há vínculos e 
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interseções. É nestas interseções que se articula um primeiro aspecto a ser considerado: 

ao pretender “conquistar” Petrópolis, fazendo dela uma cidade “verde” ou “vermelha”, a 

AIB e a ANL visavam, possivelmente, não apenas o crescimento de seus quadros, mas a 

conquista de um símbolo político, de um território que, historicamente, sempre foi 

associado ao poder central, a meta final.  Algumas reflexões sobre este processo de 

conquista permitem questionar: o que moveu os trabalhadores às ruas, para defender (ou 

atacar) este ou aquele ideário político? Como se esboça e se constitui um confronto desta 

natureza? Que interesses estão envolvidos em tais manifestações? Qual a efetiva relação 

entre posicionamento político e questões trabalhistas? Como se constituiu a mobilização 

dos antagonistas? Há consequências ou trata-se de fenômenos isolados? 

Apesar de os eventos envolvendo a polarização AIB-ANL restringirem-se a 

alguns meses no ano de 1935, a historiografia acerca deste fenômeno foi bastante 

enriquecida nas décadas seguintes. Observe-se, porém, a preponderância de uma 

literatura que “privilegia” um dos dois lados – e não se aplica sobre o conflito, 

propriamente. De certa maneira, prepondera ainda hoje, na produção acadêmica, a 

polarização que marcou época: obras acerca do integralismo, por óbvio, observam o 

conflito com a ANL como um momento da trajetória da AIB. Obras sobre a Aliança (ou 

sobre o PCB) igualmente consideram o enfrentamento ao integralismo como uma parcela 

importante na história da agremiação (ou do PCB), mas não como evento central de sua 

história. Dado isto, parece pertinente apresentar aqui os “lados” desta questão tal como 

se apresentam eles próprios – isto é, com bases em obras específicas sobre a AIB e obras 

sobre a ANL. 

No caso do integralismo, destacam-se não apenas trabalhos referenciais e os 

desdobramentos de suas conclusões, mas também o debate por elas gerado e ainda hoje 

em evidência. Hélgio Trindade destaca o papel secundário (ou mesmo nulo) representado 
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pelo integralismo nos estudos históricos até a década de 1960, sendo ele próprio autor de 

trabalho referencial nos anos 1970, dando início a uma produção consistente de pesquisas 

sobre o tema. Esta produção se contrapunha a uma tendência estabelecida nas correntes 

estruturalistas, notadamente marxistas, que colocavam o integralismo como um tema 

menor. Surge aí o que João Fábio Bertonha, outra referência no tema, denomina “história 

do parágrafo”5, isto é, “historiografia é baseada na memória comum, deixada pelos 

opositores do Integralismo - como os comunistas, os liberais e o próprio governo de 

Vargas”, narrativa que negligencia, portanto, aspectos metodológicos essenciais para a 

compreensão do fenômeno.     

O debate mais aprofundado, portanto, parece iniciar-se nos anos 1970, a partir da 

análise de Trindade sobre a concepção fascista da AIB – e a possibilidade de classificar 

de forma estrita o integralismo como fascismo. Na década de 1980, ressalta-se a tendência 

de avaliar o caráter ideológico do movimento, destacando-se autores como Ricardo 

Benzaquem de Araújo. A partir dos anos 1990, amplia-se o número de estudos sobre os 

vínculos do integralismo com setores da sociedade (imigrantes, militares, mulheres etc) 

em recortes mais específicos, destacando-se neste campo o já citado Bertonha; ou, ainda, 

em paralelo, aqueles que se aplicavam sobre manifestações locais do integralismo, dentre 

as quais o presente trabalho se inclui, em alguma medida. 

No caso da ANL, a reconstituição de eventos e sua análise a partir da bibliografia 

é, na maioria das vezes, de alguma maneira vinculada ao papel do PCB no movimento – 

que, em boa medida, toma os eventos relacionados à Aliança como um capítulo na longa 

história do Partido Comunista. Daí destacar, desde já, a preponderância de obras que, de 

                                                             
5 BERTONHA, J. F. Integralismo: fontes problemas de pesquisa e tendências historiográficas, In: Ciclo 
de Palestras sobre política: idéias e práticas políticas que marcaram a história do Brasil no século XX, 
Curitiba, 2004 cit in SERRATO, Edgar. Estudos sobre o integralismo e seus momentos. Anais da 
Associação Nacional de História – Anpuh. XXIV Simpósio Nacional de História, 2004. Disponível em 
http://www.doutrina.linear.nom.br/ 
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alguma forma, “subordinam” a história da Aliança à do partido. Embora haja o 

entendimento consensual de que a ANL se constituía em um movimento de oposição ao 

integralismo (ou antifascista) e bastante heterogêneo quanto à composição de seus 

quadros, destacam-se ao longo das últimas décadas as pesquisas que observam com mais 

acurácia a participação dos comunistas e trotskistas na concepção da frente ampla; sua 

articulação com os meios operários (ou mesmo com as “massas”); e seu eventual 

protagonismo na luta antifascista e de oposição ao regime. O debate é enriquecido 

igualmente com avaliação sobre o suposto papel revolucionário da ANL, que teria sido 

de inspiração puramente comunista, resultando na chamada “intentona” de novembro de 

1935. A maior parte da consistente produção acerca da Aliança está, portanto, de alguma 

forma vinculada a estudos sobre o PCB – quando não são aspectos fundamentais 

encontrados em obras dedicadas, a priori, ao próprio partido, como é o caso dos trabalhos 

referenciais de Dulce Pandolfi, Paulo Sérgio Pinheiro ou Marly Viana.  

Em paralelo, são também levadas em conta as relevantes contribuições de 

pesquisas recentes sobre os eventos centrais, delimitados no conflito AIB-ANL em 

Petrópolis, como é o caso das pesquisas conduzidas por pesquisadores como Priscila 

Musquim de Alcântara e Alexandre de Oliveira, da UFJF, bem como seus trabalhos sobre 

o integralismo em Petrópolis; aspectos políticos da cidade nos anos 1930; ou a biografia 

de Yêdo Fiúza, importante personagem naquele contexto. Destaque-se ainda a obra de 

Paulo Machado, “Pão, Terra e Liberdade na cidade imperial”, dissertação de mestrado 

apresentada ao Programa de Pós Graduação em História da UFRJ e transformada em livro 

(2005), que reconstitui eventos centrais também observados pela presente tese, 

especialmente no que tange a relação dos sindicatos locais com a ANL. Para além destas 

sólidas contribuições, o presente trabalho pretende aprofundar-se não apenas no contexto 
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ou em um dos antagonistas do processo político – mas na interpretação da ação dos 

agentes e no conflito ele próprio. 

A presente pesquisa também não poderia fugir destas e de outras questões 

embutidas no debate historiográfico, seja a respeito da AIB ou da ANL. Até porque, 

embora pretendendo situar-se no âmbito de uma história política, tem origem no 

entendimento sobre a natureza de um conflito ideológico e os eventuais enfrentamentos 

dele derivados. No âmbito da avaliação do conflito em tela, pretende valer-se de uma 

bibliografia referencial sobre este tipo de fenômeno social, tal como se encontra nas obras 

de Sidney Tarrow ou Charles Tilly.  

Ressalte-se, porém, que este objetivo inicial, qual seja delimitar as pretensões da 

pesquisa à questão política (com ênfase específica sobre os aspectos ideológicos) 

ampliou-se num outro aspecto, a partir da constatação da importância (ou mesmo 

protagonismo) do papel dos operários têxteis nos eventos elencados. Uma premissa 

inicial, (de que o conflito era movido prioritariamente por ações partidárias) perdeu o 

valor na medida em que o levantamento de dados revelou a preponderância da classe 

trabalhadora na organização das forças políticas e no enfrentamento que se seguiu. A 

partir daí, não seria possível situar a presente pesquisa como a estrita expressão de uma 

História política – sem considerar os aspectos fundamentais de uma História das 

sociedades, dado que o evento, ele próprio, encontra-se intrinsicamente vinculado ao 

mundo do trabalho.  

Parece mesmo ambicioso, mesmo a esta altura, pretender estabelecer um marco 

estrito de “classificação” do presente trabalho. Parece necessário que, em algum 

momento, a tese possa cotejar os objetivos da pesquisa com a literatura referencial, em 

diferentes campos. Neste sentido, serão observados nos aspectos pertinentes às metas do 

trabalho – o que envolve um entendimento mais acurado sobre o papel da História e, mais 
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especialmente, de História Política e suas eventuais interseções com uma História social. 

Trata-se de um aspecto reflexivo em que se avalia a validade dos objetivos da pesquisa 

(sua eventual contribuição à discussão dos temas elencados); a articulação dos objetos 

com a literatura especializada; o aprofundamento no levantamento de dados, sua 

pertinência e, naturalmente, a originalidade pretendida. 

Tal reflexão, mesmo correndo o risco da superficialidade, passa por uma breve 

referência à trajetória os estudos históricos, a partir da École des Analles, na medida em 

que sua proposta (aqui bastante sintetizada), segundo Marc Bloch, trata de constituir uma 

ciência voltada “aos homens, à sociedade, às crises momentâneas ou elementos mais 

duradouros” (1991:51)6. Os postulados desta “nova história” permitiram o surgimento de 

novos nichos de análise, dando ensejo ao surgimento de uma história política.  

Destacam-se neste campo as considerações de autores como René Rémond, para 

quem a política, afinal, não é um setor à parte na história, mas uma modalidade de prática 

social – e a história política, por sua vez, um campo não limitado à história, mas que 

também se relaciona com as ciências sociais, a economia etc. 

A amplitude das referências teóricas ou levantamento de dados factuais parece 

contrastar com a delimitação do tema – ou, ainda, do fenômeno central e do “cenário” em 

que se processou, qual seja a cidade de Petrópolis. No tão amplo espectro de 

possibilidades de pesquisa sobre o conflito ideológico e o enfrentamento político, como 

delimitar, em apenas uma cidade, todo um universo de obras referenciais indispensáveis 

e, em paralelo, toda a complexidade de um contexto histórico já tão vastamente descrito 

e analisado?    

A pretensa e possível contribuição que a pesquisa pode levar ao amplo debate 

historiográfico acerca do enfrentamento político-ideológico AIB-ANL está na tentativa 

                                                             
6 BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 
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de reconstituir, descrever e analisar eventos que, embora circunscritos a Petrópolis, 

pretendem-se “originais”, seja pelas características específicas deste cenário ou do restrito 

número restrito de pesquisas acerca deste cenário em particular; está na tentativa de 

reconstituir a trajetória dos principais atores políticos envolvidos, como chave de 

entendimento acerca das relações entre política, ideologia e mundo do trabalho num 

espaço que, embora fosse circunscrito, tornou-se relevante no cenário nacional.  

Para que tais esforços alcançassem um resultado satisfatório, a presente tese se 

estrutura em quatro capítulos que, grosso modo, representam contextualização, 

reconstituição e análise.  

Num primeiro capítulo, a meta é reconstituir a história de Petrópolis, aqui 

entendida como um espaço sui generis dentro da arena do conflito ideológico que se 

desenhava no âmbito nacional. O objetivo é contextualizar o espaço dos acontecimentos 

pesquisados, apontando características locais que, em alguma medida, contribuíram para 

que o enfrentamento AIB-ANL apresentasse elementos diferenciados. É entendimento do 

pesquisador que estas especificidades, a partir do surgimento e desenvolvimento da 

cidade (sempre sob a sombra do poder central e tomada como um espaço destinado à elite 

econômica e política do país) são determinantes para que o conflito político partidário se 

desenvolvesse, também ele, gerando aspectos específicos e diferenciados daqueles que 

nortearam o enfrentamento AIB-ANL em outros centros. Será estabelecida a 

caracterização da cidade como resultado de um projeto de Estado, cujos vínculos com o 

poder central sempre foram determinantes nos seus destinos. Menos que a mera 

recapitulação dos eventos capitais da história local, o objetivo é mostrar como a cidade 

pode ter se constituído (ou efetivamente se constitui) num símbolo político. E, 

principalmente, na organização de uma classe operária, cuja capacidade de mobilização 
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terá sido, em última análise, a base de sustentação para a constituição de um grande núcleo 

local da ANL.  

Daí o passo seguinte da contextualização ser direcionado por um olhar voltado 

para a sociedade local, suas estratificações e as inter-relações. Em virtude dos objetivos 

gerais, o enfoque principal será sobre o processo de industrialização em Petrópolis; a auto 

constituição de uma classe operária; suas formas de organização e mobilização, que têm 

início ainda no século XIX. Nos primeiros 80 anos de história da cidade são registradas 

greves, manifestações, passeatas etc que, direta ou indiretamente, estavam intimamente 

ligadas à capacidade de mobilização e articulação dos operários e, mais tarde, de seus 

sindicatos. A meta será reconstituir, ainda que brevemente, estes eventos, aqui tomados 

como precursores da greve geral de 1935. Da mesma maneira, torna-se igualmente 

fundamental entender as relações entre esta classe operária com AIB e ANL e seu papel 

no antagonismo entre as siglas. 

Um relevante protesto político, ocorrido seis meses antes dos enfrentamentos 

entre AIB e ANL, é uma significativa amostra do amadurecimento da capacidade de 

mobilização popular a partir do operariado local, conforme se verá também no primeiro 

capítulo: uma grande manifestação, no último dia de 1934, contra a saída do cargo de um 

prefeito nomeado por Vargas. Houve comícios, passeatas e outras formas de protesto – 

além de mortos e feridos. Dada a expressiva participação de operários (a partir do que se 

observa no noticiário da época), entende-se que já se tratava de uma demonstração da 

capacidade de organização popular com base na prévia capacidade de articulação dos 

operários, em particular dos empregados nas indústrias têxteis, cujo sindicato seria o 

esteio para a criação do núcleo da ANL local, quatro meses depois. 

No segundo capítulo, pretende-se abordar os fundamentos da questão ideológica 

– ou, em particular, a polarização entre Ação Integralista Brasileira e Aliança Nacional 
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Libertadora. O objetivo é lançar o olhar de maneira ampla sobre o conflito político 

ideológico, com a meta de situar os eventos de Petrópolis dentro deste contexto. Para 

tanto tenta-se traçar, ao menos em linhas gerais, a forma como ambas as correntes se 

caracterizavam: estarão em destaque suas plataformas, seus discursos e suas ações. Mas, 

igualmente, aspectos do enfrentamento entre militantes das siglas, salientando-se aí a 

chamada "batalha da Praça da Sé", ocorrida em São Paulo, em outubro de 1934. Este foi, 

talvez, dado o cenário e a repercussão obtida na imprensa da época, o mais significativo 

enfrentamento, no âmbito nacional, entre “anti-fascistas” (a ANL ainda não existia) e 

integralistas, guardando significativos paralelos com os eventos de Petrópolis, oito meses 

depois. 

Para além de tais episódios, no entanto, serão observadas, primeiramente, e em 

razão da cronologia dos eventos, as origens e a criação da AIB, ainda em 1932, em São 

Paulo. Será necessário igualmente apresentar os fundamentos ideológicos da agremiação 

e seus vínculos com o fascismo – ou, antes, o acerto (ou não) em caracterizar o 

integralismo como uma doutrina fascista, centro de um debate historiográfico que 

(conforme se verá adiante) contrapõe diferentes correntes de pensamento.  

Da mesma forma, pretende-se igualmente estabelecer a reconstituição dos eventos 

que envolvem o surgimento e o rápido crescimento da ANL, bem como seu fundamento 

ideológico, que era o caráter antifascista – ou, melhor, antiintegralista. Será reconstituída 

a rápida capacidade de mobilização da agremiação em todo o país, reunindo indivíduos 

de variadas crenças ideológicas. Neste ponto, conforme já observado, é preciso 

estabelecer uma observação mais acurada sobre o papel do PCB na criação, articulação, 

desenvolvimento e nos discursos e ações da ANL e os significados de a sigla, desde sua 

criação, ter como presidente de honra Luís Carlos Prestes. Considerado, segundo a 

historiografia, ora o idealizador, ora o animador, ora um incômodo aliado da Aliança, o 



24 
 

partido teria sido até mesmo responsável, grosso modo, pela mudança no tom das 

reivindicações da ANL (elevado então a um apelo em favor da revolução), mudança que 

serviu de argumento para o governo proibir o funcionamento legal da agremiação.  

Em paralelo a estes parâmetros, é também observada a trajetória e organização de 

AIB e ANL em Petrópolis. Os integralistas, em um período de pouco mais de um ano (a 

partir de 1934), organizariam aí um dos maiores (senão o maior) núcleos municipais da 

“província fluminense”. Ao núcleo principal, no Centro histórico da cidade, 

subordinavam-se pelo menos outros seis subnúcleos em outros pontos do município, 

incluindo aí distritos e bairros de forte concentração operária. A ANL, por sua vez, em 

apenas três meses conseguiu reunir um grande número de filiados. A considerar a 

imprensa da época, seus comícios e passeatas sempre reuniram algo entre dois mil e três 

mil manifestantes. Líderes da própria ANL, conforme se verá, também apontavam 

Petrópolis também um dos maiores (senão o maior) núcleo do Estado do Rio, depois da 

capital, Niterói. Tal como no caso da AIB, o núcleo de Petrópolis da ANL também 

espraiava-se, igualmente, em subnúcleos em bairros e distritos, sendo que em alguns deles 

os integralistas já se encontravam representados. 

Serão observados e destacados fatores que, direta ou indiretamente, podem ter 

contribuído para viabilizar a afluência de um notável número de filiados (para ambas as 

siglas), bem como a criação destes núcleos e subnúcleos locais. São fatores que, em linhas 

gerais, podem ter contribuído para a caracterização de uma cidade “verde” ou “vermelha”. 

De um lado, observa-se a a tradição monárquica, os laços com o poder, a influência do 

pensamento católico, a presença de representações oficiais dos partidos fascista italiano 

e nazista como subsídios que convergiam para o credo integralista. Por outro lado, a 

organização dos trabalhadores, sua força e importância nas manifestações de rua e a 
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atividade sindical, bem como alguma ação do PCB, poderiam servir de esteios ao 

desenvolvimento e ações da ANL.  

Situar tais elementos com precisão é condição fundamental para a hipótese central 

de que os aspectos sui generis do cenário em que se desenvolve o antagonismo político 

acarretaram, igualmente, características específicas da constituição dos grupos em 

conflito, distintas do que se poderia observar, genericamente, no cenário nacional. 

Uma vez estabelecida a contextualização dos aspectos essenciais ao conflito e 

tensões ideológicas no âmbito nacional, bem como da “arena” local onde se refletia, o 

momento seguinte é o de voltar-se para os eventos centrais, quais sejam os 

enfrentamentos entre AIB e ANL na cidade de Petrópolis e a greve geral, no mês de junho 

de 1935. No terceiro capítulo, este descritivo, que tem como base a narrativa da imprensa 

da época, é acompanhado de uma análise, que se pretende fundamentada na literatura 

específica sobre o confronto. O caráter analítico envolve também, por indispensável, um 

olhar sobre o discurso dos agentes envolvidos, especialmente no que tange a cidade de 

Petrópolis e seu papel simbólico nesta disputa de poder, bem como os eventos nela 

ocorridos. Desde já é possível perceber que, nestes discursos, há dois momentos distintos, 

que se apresentam de formas bastantes notáveis acerca da apresentação do 

posicionamento de ambas as agremiações – sendo o primeiro imediatamente anterior ao 

conflito de rua e à morte de um operário; e, em o segundo, nos dez dias seguintes a este 

evento, durante a greve geral que se seguiu, bem como suas consequências imediatas.  

A conclusão deste capítulo observa o desdobramento dos eventos, no âmbito 

nacional mas com reflexos no cenário local. Será reconstituída a trajetória de membros 

da ANL local a partir de julho de 1935 (quando as sedes da agremiação foram fechadas, 

por decreto do governo) e até pouco após novembro, devido à insurreição comunista que, 

reprimida, afetou também antigos aliancistas petropolitanos, malgrado não fossem 
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filiados ao PCB. De outro lado, e ainda considerando os eventos em âmbito nacional, se 

reconstitui fatos de fevereiro de 1938, quando a polícia desbaratou uma “conspiração 

integralista” em Petrópolis, três meses antes do malfadado assalto ao Palácio Guanabara 

por militantes da AIB, evento central da insurreição integralista daquele ano, igualmente 

reprimida pelo regime. 

Seguem-se algumas considerações finais. 

A metodologia de pesquisa envolveu, por óbvio, a consulta a obras de referência 

e pesquisas sobre os temas abrangidos. Mas o levantamento de dados sustentou-se, 

fundamentalmente, em dois grandes conjuntos fontes primárias. O primeiro deles é 

imprensa da época, tanto para a reconstituição de eventos quanto para a coleta de 

declarações (oficiais ou não) de representantes das siglas em conflito e outros 

personagens. Por um lado, portanto, a pretensão é reconstituir os eventos privilegiando 

seus aspectos factuais, embora considerando a linha política desta ou daquela publicação. 

Por outro, no entanto, faz-se necessário considerar exatamente esta parcialidade na 

reprodução dos discursos, seja de indivíduos, seja das agremiações em disputa, através de 

seus comunicados oficiais.  

Considere-se, não obstante, que a pesquisa não tomou os jornais como meros 

depositários de dados – mas, sim, como instrumentos que “dialogam com os dilemas do 

tempo”, no dizer de Tânia de Lucca. Ou seja, apresentam diferentes discursos, criados 

por óticas e interesses distintos de “atores” deste processo. A consulta aos periódicos 

locais deu-se na Biblioteca Municipal de Petrópolis. Os veículos cariocas estão 

disponíveis na Biblioteca Nacional. Pretendeu-se, tanto quanto possível, açambarcar toda 

a repercussão na imprensa que tiveram os fatos centrais da presente tese – quais sejam a 

morte do operário Leonardo Candú no contexo do confronto AIB X ANL; e a greve geral 

que se seguiu nas indústrias de Petrópolis. Para tanto, procurou-se considerar veículos 
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distintos – periódicos de linha conservadora, como o “Jornal do Commercio”, exemplos 

da imprensa industrial, como “A Noite”; tradicionalistas, como o “Correio da Manhã”; 

francamente partidários, como “A Manhã”, alinhado com a ANL; e também governistas, 

como “O Imparcial”. Da mesma forma, foram igualmente observados exemplares da 

imprensa integralista (“A Marcha”) e aliancista (“Jornal de Cascatinha”), no âmbito local; 

e tradicionais jornais noticiosos petropolitanos – em particular a “Tribuna de Petrópolis” 

e o “Jornal de Petrópolis”. 

Desde aqui se estabelecem restrições acerca da validade dos jornais de época 

como fontes históricas, levando-se em conta as imprecisões e eventuais interesses 

políticos e empresariais dos veículos (ou dos próprios jornalistas). Mas, malgrado 

eventuais restrições, considera-se em paralelo o valor de tais fontes para a reconstituição 

factual, tomando-se até mesmo o caráter parcial dos discursos como elementos de análise 

de uma conjuntura marcada por tensões, pela polarização e pelos conflitos. 

O segundo conjunto de fontes primárias essenciais a este trabalho foram 

documentos de época – a saber, em especial, os registros policiais ainda disponíveis. Da 

mesma forma que no caso dos jornais, também se considera aqui a possibilidade de 

imprecisões e equívocos contidos em tais documentos que, de resto, foram produzidos 

por agentes do Estado, em papeis repressores, e com uma eventualmente limitada (ou 

tendenciosa) compreensão acerca dos personagens envolvidos no conflito AIB-ANL. 

Observe-se ainda a considerável quantidade de informação obtida junto ao CPDOC. 

Ainda assim, considere-se também a tentativa de coleta de dados em potenciais fontes 

que, malgrado eventuais colaborações pontuais, não ofereceram um conjunto apreciável 

de informações úteis ao corpo da tese – tais como o Sindicato dos Têxteis de Petrópolis, 

(anteriormente nomeado Sindicado dos Operários Fabris e Têxteis de Petrópolis, de 

destacado papel nos eventos aqui analisados); Arquivo Público e Histórico de Rio Claro 
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(com seu substancial acervo sobre a história da AIB); e Câmara de Vereadores de 

Petrópolis. 

Uma das pretensões na consulta a estas e outras fontes foi a reconstituição dos 

discursos dos agentes envolvidos. Observe-se, porém, a dificuldade em “ouvir” 

personagens fundamentais no processo – quais sejam os militantes e, em particular, os 

operários. Suas “vozes” não se manifestam claramente: surgem diluídas em fontes oficiais 

(como o Dops) ou reinterpretadas no noticiário. Declarações e pronunciamentos sobre os 

eventos são, no mais das vezes, expressos pelo governo e lideranças político-partidárias.  

Esta ausência estabeleceu limites para as pretensões da pesquisa. Ainda assim, através da 

reconstituição de suas trajetórias, talvez seja possível reconstituir também as vozes dos 

homens comuns que, “vermelhos” ou “verdes”, protagonizaram esta parcela da história. 
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CAPÍTULO I – Elitista e proletária: aspectos sociais e conflitos na cidade de Petrópolis 

A presente pesquisa toma, como objeto central, os conflitos de rua e a greve geral 

em Petrópolis, em junho de 1935. No entanto, seis meses antes destes eventos um outro 

episódio análogo merece observação – dado que foi, em alguma medida, um exemplo da 

mobilização e do enfrentamento possíveis no âmbito da cidade. Trata-se dos protestos do 

dia 31 de dezembro de 1934, que congregaram diferentes segmentos sociais em favor da 

manutenção no cargo do prefeito Yêdo Fiúza, então demissionário.  

Considera-se aqui mapear tais segmentos, no âmbito social, apontando para um 

caráter dual da cidade de Petrópolis: a cidade que era, ao mesmo tempo, “elista” e 

“operária”. Para tanto, é necessário lançar um olhar sobre a história da cidade, desde 

sua fundação, em 1843, como espaço de vilegiatura das classes privilegiada; e como, em 

paralelo a este papel, também constituiu um forte contingente proletário, dado seu 

singular processo de industrialização, ainda a partir do século XIX.  

 O entendimento desta composição social também aponta para as questões 

políticas: malgrado os esforços das classes superiores em construir uma imagem 

“idílica” e “harmoniosa” para Petrópolis, as mobilizações operárias, registradas desde 

o século XIX, apontam que também a “cidade de Pedro” era um cenário de tensões e 

conflitos.   

Ainda no contexto político, cumpre observar também as disputas locais e 

interferências do governo central que, no período republicano, de certa forma preparam 

o terreno para os eventos observáveis na década de 1930.   
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1.3 Conflitos no ano novo 

Dois homens morreram e outros quatro foram baleados devido a um tiroteio ocorrido 

na Avenida 15 de Novembro7, a principal rua da cidade de Petrópolis (RJ), na noite de 31 

de dezembro de 1934, após um dia inteiro de protestos. O confronto durou 

aproximadamente três horas sem que o reduzido contingente policial da cidade pudesse 

contê-lo, e só terminou com a intervenção do Exército.  

O conflito era o resultado de um protesto, iniciado ainda pela manhã, mobilizando 

milhares de populares: os manifestantes exigiam que o prefeito Yêdo Fiúza, então no 

último dia de seu mandato de quatro anos, permanecesse no cargo. Semanas antes, 

sindicatos, entidades de classe e proprietários haviam criado a “União Petropolitana”, 

entidade apartidária que promoveu a manifestação e que tinha como única meta manter 

Fiúza na prefeitura, contrariando determinação do interventor estadual, Ari Parreiras. 

“Anunciada, na véspera, a substituição do Prefeito Yêdo Fiuza, o povo se preparara, 

durante a noite, para reagir contra o ato do Interventor Federal no Estado. O petropolitano 

jamais perdoaria a Ari Parreiras a afronta de afastar da Prefeitura o ídolo de Petrópolis” 

(FRÓES, 19588). Na véspera, aliás, um telegrama enviado na véspera ao novo prefeito, 

Stephane Vanier, prenunciou o que poderia aguardá-lo na sua chegada: 

Povo Petrópolis, representado signatários, nome todas as classes sociais, 
solicita vossência (sic) declinar indicação cargo prefeito Petrópolis. 
Embora acatando nome vossência, nos julgamos direito exigir 
permanência Dr. Yêdo Fiúza, constituindo caso honra povo 
petropolitano. Atenciosas saudações, Associação Comercial e Industrial, 
Sindicato Operário Fábricas de Tecidos, Sindicatos Comerciantes, 
Sindicato Indústrias, Sindicato Médico, União Empregados Comércio, 
Associação Empregados Comércio, Associação Padeiros, Professores de 
Petrópolis (reproduzido de “A Noite”, edição de 31 de dezembro de 1934, 
p.3). 

                                                             
7 Denominada Rua do Imperador, a Avenida 15 de Novembro foi assim denominada, através de decreto 
da Câmara Municipal em novembro de 1889, poucos dias após a proclamação da República. O nome 
original foi retomado em 1979, por decreto da prefeitura. 
8 FRÓES, José Kopke. O caráter petropolitano – parte 2. Revista do Instituto Histórico de Petrópolis. 
Disponível em:   
http://ihp.org.br/26072015/lib_ihp/docs/gkf19580315a.htm 
Acessado em 17.03.2016 
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O clima de hostilidade, portanto, não era de forma alguma uma surpresa para as 

autoridades estaduais. Joubert Evangelista, chefe de polícia do Estado do Rio, anunciou 

que também iria para Petrópolis no dia 31, mas na qualidade de amigo de Vanier. “A 

cidade de Petrópolis – assim como todo o Estado do Rio – está na mais completa paz”, 

declarou Joubert. Ainda assim, no dia 30 já havia sido enviada para a cidade “uma 

numerosa força do esquadrão de Cavalaria da Força Militar do Estado do Rio” e que 

“juntamente com essa força seguiram também guardas civis e agentes do Corpo de 

Segurança”9.  

O protesto começou de manhã, com a paralisação dos serviços públicos: 

O comércio não abriu as portas; as fábricas e oficinas permaneceram 
paradas; os bondes e ônibus, depois de terem apenas iniciado o tráfego, 
estacionaram (...) A paralisação completa da vida urbana na manhã 
daquele memorável 31 de dezembro de 1934 era, assim, o início do 
protesto do petropolitano contra o esbulho que acabara de sofrer. Se 
Yêdo Fiuza, naquele dia, não podia trabalhar por Petrópolis, ninguém 
mais trabalharia (FRÓES, 1958).  

 

Além da paralisação dos comércio, indústria e transportes, populares se 

concentraram na Praça Dom Pedro e na Avenida 15 de Novembro. Os manifestantes, em 

sinal de protesto contra o governo estadual, cobriram de crepe preto as luminárias de rua 

e a estátua de Pedro II. Ao lado, um cartaz informava o motivo: “Para que não veja a 

vergonha de Petrópolis”10. Por volta das 13 horas, a multidão dirigiu-se à casa do próprio 

Yêdo Fiúza, a menos de um quilômetro da praça:  

Extraordinária era a mole humana que se aglomerava na Avenida D. 
Pedro I, quando o ex-Prefeito apareceu na varanda de sua residência 
e foi aclamado como ninguém fôra, nem veio a ser, em nossa terra. 
Falam inúmeros oradores enaltecendo a personalidade do grande 
administrador, e profligando a atitude do Governo do Estado, 
agradecendo Iedo Fiuza comovido até às lágrimas. (Idem)  

 

                                                             
9 A Noite, edição de 31 de dezembro de 1934, p.3. 
10 Jornal de Petrópolis, edição de 1º de janeiro de 1935, primeira página. 



32 
 

Segundo o “Jornal de Petrópolis” (edição de 1º de janeiro de 1935), a multidão, 

então, retornou à Rua do Imperador e parou em frente à delegacia. Após a fala de vários 

oradores, foi promovido também um “enterro simbólico” do interventor Ari Parreiras11.  

A multidão seguiu então para a estação ferroviária, onde o novo prefeito nomeado 

deveria desembarcar. A espera foi em vão: os ferroviários, solidários com o movimento, 

paralisaram a composição no meio da viagem ao serem informados de que Stephane 

Varnier estava entre os passageiros. E determinaram que o trem só retomaria a viagem se 

ele desembarcasse. O prefeito nomeado saltou na localidade do Meio da Serra, na divisa 

entre Magé e Petrópolis, e pelo telefone tentou chamar um taxista. Inútil: os chauffers 

também se solidarizavam com Fiúza e nenhum taxista petropolitano foi buscar Vanier. 

Ele só chegaria à noite, em carro particular, para a solenidade de sua posse no Palácio 

Amarelo, sede da prefeitura e da Câmara Municipal:  

 
(...) lá havia tomado posição um forte contingente policial, constituído 
de soldados de cavalaria e infantaria e de guardas civis. O automóvel, 
cercado de policiais armados, força a passagem entre o povo, que vaia 
estrepitosamente e atira pequenas moedas dentro do veículo (KOPKE 
FRÓES, 1958) 

 

Ainda segundo o “Jornal de Petrópolis”, a solenidade aconteceu no plenário do 

Palácio Amarelo12, com portas e janelas fechadas. Em pouco mais de uma hora, Varnier 

assinou os primeiros atos de nomeação, posou para fotografias e saiu, sendo novamente 

vaiado pela multidão que o esperava do lado de fora. Tomou o carro em direção ao Rio, 

“para nunca mais voltar a Petrópolis” (idem).  

                                                             
11 “O delegado Mirtaristídes Toledo Piza achou-se, então, no dever de comunicar ao governo Estadual o 

que se passava e pedir instruções, fazendo-o pelo telefone diretamente ao Palácio do Ingá. Diz-se que 
foi o próprio Ari Parreiras quem respondeu: ‘Compareça ao enterro’” (KOPKE FRÓES, 1958). 
12 Desde 1894, a sede da Intendência e, posteriormente, Câmara Municipal de Petrópolis. Com a criação 
da prefeitura, em 1918, passa a abrigar o legislativo e o executivo municipais.   
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A partida de Vanier, porém, não significou o fim dos protestos. Por volta das 21 

horas, populares tentaram assaltar um bonde na rua do Imperador, nas proximidades da 

delegacia – mais especificamente da rua General Osório13. O “Jornal de Petrópolis” (1º 

de janeiro de 1935) e “A Noite” (2 de janeiro de 1935) informam que policiais, tentando 

dispersar os assaltantes, fizeram disparos para o ar.  

A situação se agravou minutos depois, quando outros tiros foram disparados, desta 

vez visando os manifestantes: os disparos, “em revide aos apupos do povo”, partiam de 

um sobrado fronteiriço, residência do tabelião João Duarte da Silveira14, “tido como 

inimigo de Yêdo Fiúza” (FRÓES). Os jornais registram cinco pessoas atingidas – dentre 

elas o operário Domingos de Oliveira e o eletricista Olímpio José dos Santos, que 

morreram. 

 Os jornais também informam que uma multidão, revoltada, tentou invadir o 

sobrado, mesmo sob os disparos que partiam do segundo andar. Protegidos nos vãos das 

portas de lojas comerciais, alguns populares respondiam aos tiros. Embora o 

enfrentamento ocorresse praticamente em frente à delegacia, não houve ação dos 

policiais. Em dado momento, um grupo de manifestantes subiu as escadas do sobrado e 

conseguiu “capturar” um dos filhos de Duarte da Silveira, levando-o para a rua. Apesar 

da tentativa de intervenção pessoal do delegado Toledo Piza, já na Rua do Imperador o 

                                                             
13 Uma coincidência chama a atenção: o conflito de junho de 1935, entre membros da AIB e ANL, objeto 
central da presente pesquisa, ocorreria quase no mesmo local. Foi da sede da Ação Integralista Brasileira 
(a poucos metros da residência dos Duarte da Silveira) que supostamente partiriam tiros e granadas 
contra a multidão de manifestantes da Aliança Nacional Libertadora.  
14 “Coronel da Guarda Nacional, Duarte da Silveira ocupou diversos cargos na cidade de Petrópolis, em 
finais do século XIX e início do século XX. Foi também tabelião, historiador e leiloeiro. Tendo adotado 
afetivamente a cidade imperial, Duarte Silveira passou a escrever sobre sua gente e seus costumes, bem 
como sobre a história local (...) Ao longo de sua vida, foi adquirindo e colecionando um valioso acervo 
de documentos, fotografias, gravuras e quadros, que mais tarde foram doados ao Museu Imperial de 
Petrópolis, formando-se a importante Coleção Duarte da Silveira, cujo acesso é livre para consultas e 
estudos. Em 1938, Duarte da Silveira foi um dos signatários do documento que criou o importante 
Instituto Histórico de Petrópolis”. Disponível em:  
http://silvajardim.com/silvajardinenses/ 
Acessado em 11.02.2017 
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rapaz, cercado pelos populares, sofreu uma “violenta surra” (“A Noite”, 2 de janeiro de 

1935), sendo depois jogado no Rio Quitandinha. O tumulto só terminou com a chegada 

de soldados do 1º Batalhão de Caçadores – quase à meia-noite de 1º de janeiro de 1935 

(“Jornal de Petrópolis, 1º de janeiro de 1935). 

A mobilização que resultou neste protesto e no conflito começou em meados de 

1934, quando “surgem boatos de que Fiúza estava demissionário”. A insatisfação foi 

manifestada em várias oportunidades por associações de classe e sindicatos: “Várias 

categorias profissionais petropolitanas e suas respectivas associações se mobilizam e 

resolvem lhe hipotecar solidariedade e se movimentam apelando ao Presidente da 

República e ao Interventor estadual para que mantenha Fiúza no cargo” (SILVEIRA 

FILHO, 2010).  

O prefeito “técnico”, nomeado por um ato discricionário de um governo central 

provisório em 1930, tornava-se, quatro anos depois, o catalizador de uma ampla 

sustentação popular. Esse apoio a Fiúza veio das “várias categorias profissionais”, como 

já observado, com a legitimação dos sindicatos (têxteis, padeiros, comerciários, 

professores, ferroviários); e, em paralelo, também dos setores economicamente 

dominantes (comerciantes e industriais). No âmbito político-partidário, o prefeito ainda 

recebe o apoio da União Progressista15, que, nas recentes eleições havia eleito dois 

                                                             
15 “Partido político fluminense fundado em 18 de fevereiro de 1933 para concorrer às eleições para a 
Assembleia Nacional Constituinte. Foi extinto junto com os demais partidos do país após a instalação do 
Estado Novo, pelo decreto de 3 de dezembro de 1937 [...]O programa da UPF defendia o alistamento 
eleitoral, a propaganda dos direitos e deveres civis do cidadão, a unidade e a obrigatoriedade do ensino 
primário, a unificação da magistratura, a liberdade de imprensa, a regulamentação do trabalho da 
mulher e das crianças, a ampliação do habeas-corpus, a concessão de pensões aos trabalhadores e 
velhos inválidos, o salário mínimo rural, a liberdade de crenças, a criação de um departamento nacional 
de pesca e a instalação de tribunais especiais para tratar de questões operárias” (CPDOC). Disponível em 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/uniao-progressista-fluminense-upf 
Acessado em 11.02.2017 
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candidatos petropolitanos para a Câmara Estadual16 e para a Câmara Federal17 - nomes 

representativos dos segmentos mais conservadores. Ou, como o telegrama enviado a 

Vanier no dia 30 de dezembro pretendeu sintetizar, tratava-se de um apoio de “todas as 

classes sociais” por se tratar de “um caso de honra para o povo petropolitano”. 

A participação destes diferentes segmentos se deve, segundo historiadores locais, 

ao consensual entendimento de que a administração Fiúza havia saneado as finanças do 

município, em paralelo com a realização de obras importantes. Mas também, e 

principalmente, ao rompimento, em 1934, do contrato entre a prefeitura e o Banco 

Construtor, responsável pela cobrança das taxas de água e luz, “que Fiúza considerava 

exorbitantes” (Idem). Desde a década de 1910 o banco controlava os serviços e 

rompimento do contrato também recebeu grande apoio popular, conforme informam os 

jornais de época. “Havia um grande débito da Prefeitura com o contratado, e era alegado 

que o Banco Construtor cobrava taxas exorbitantes. Em maio, por intermédio do Decreto 

n.º 452, o Prefeito-Interventor, Yêdo Fiúza, rescinde o contrato entre o Banco e o 

Município” (SILVEIRA FILHO, 2010), ato que foi recebido favoravelmente pela 

população.  

 
 

                                                             
16 Antônio José Romão Júnior: “Iniciou sua carreira política como vereador e prefeito de Petrópolis (RJ). 
Em 1934 elegeu-se deputado à Assembleia Constituinte fluminense, assumindo sua cadeira no ano 
seguinte. Após o Estado Novo, ingressa na UDN. Foi delegado de polícia e secretário de Segurança 
Pública do Estado do Rio” (CPDOC). Disponível em: 
 http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/romao-junior-antonio-jose 
Acessado em 14.02.2017 
 
17 Eduardo Duvivier: “Fazendeiro, presidente de uma cooperativa de leite, sócio de firmas construtoras e 
banqueiro, desenvolveu suas atividades empresariais no estado do Rio de Janeiro. Com o processo de 
redemocratização iniciado em 1945, elegeu-se em dezembro desse ano deputado à Assembléia Nacional 
Constituinte pelo estado do Rio de Janeiro na legenda do Partido Social Democrático (PSD) [...] 
Defendeu também os interesses dos pecuaristas e empenhou-se no combate à bancada comunista” 
(CPDOC). Disponível em: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/duvivier-eduardo 
Acessado em 14.02.2017 
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O Partido da União Progressista, com o apoio de segmentos classistas, 
parte para seu fortalecimento no município, apoiando Fiúza que, até a 
presente data se mantivera sem nenhuma pretensão a filiação e que 
sofria com a questão do Banco Construtor severos ataques. Criam, para 
tal, a UP – União Petropolitana, pretextando a defesa de Fiúza e 
utilizando ruidosamente um poderoso veículo, a imprensa. Assim, 
durante várias semanas, um dos jornais move campanha pela 
permanência de Fiúza na Prefeitura. Como resultado imediato, em 16 
de novembro, sob estrondosa aclamação da massa popular, lhe é 
entregue o título de Cidadão Petropolitano (Idem). 

 

A concessão do título e toda movimentação em apoio a Fiúza não passam 

indiferentes ao interventor do Estado, almirante Ari Parreiras. Ainda naquele mês de 

novembro, ele determinou que Fiúza tornasse nulo o decreto de ruptura dos contratos com 

o Banco Construtor; e que a prefeitura pagasse suas dívidas com a instituição. Esta ordem 

gerou grande insatisfação popular, como se atesta na leitura dos jornais da época. O 

“Jornal de Petrópolis” passa a referir-se ao “inepto” interventor como “o Lênin do Ingá” 

– e dá espaço às acusações de que Parreiras tinha “interesses escusos” ao determinar a 

medida favorável ao banco. 

Parreiras, por sua vez, anuncia, em nota oficial, que se submeteria a um “tribunal 

de honra” e que estaria disposto a “demitir-se da Armada” caso fosse confirmada qualquer 

imoralidade na ordem de pagamento das dívidas entre a prefeitura e o banco18. O anúncio 

parece não ter causado qualquer impacto: até o último dia do ano, a União Petropolitana 

(auto proclamada “defensora do interesse de toda a população petropolitana”) 

prosseguiria lançando manifestos de apoio a Fiúza, e promovendo a mobilização que 

resultou no protesto no seu último dia de mandato.  

 Centenas de pessoas compareceram, no dia 1º de janeiro, aos funerais dos dois 

mortos no conflito da véspera. As manifestações em Petrópolis repercutiram nos 

principais jornais do Rio e até em São Paulo. Na imprensa local, os dois principais jornais 

                                                             
18 Tribuna de Petrópolis, edição de 2 de dezembro de 1931, primeira página. 
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invectivavam, em suas manchetes, em favor da “dignidade” da população frente à 

“Suprema afronta ao brio petropolitano” (“Jornal de Petrópolis”, 2 de janeiro de 1935). 

Não há referências a partidos políticos ou motivações ideológicas: para o jornal, é “a 

teimosia do interventor em nos impor o seu preposto” que “deve animar-nos à resistência” 

(idem). 

 O secretário estadual do Interior, Ruy Buarque, atuou como intermediário entre o 

governo estadual e os manifestantes – já então representados pela recém criada Comissão 

Pró-Petrópolis. Em entrevista publicada no jornal “A Noite” (edição de 3 de janeiro de 

1935), o secretário avaliou que as manifestações ocorreram em virtude de três motivos: o 

apoio a Fiúza; o anúncio da devolução, ao Banco Construtor, do controle dos serviços 

públicos de água e luz; e a posse de Vanier, considerada “um ato de prepotência do 

governo estadual”. 

 Aos poucos, a tranquilidade seria retomada, enquanto corriam as negociações 

entre o Ingá e a Comissão Pró-Petrópolis, “cujos membros pertencem a diversas classes 

e partidos” (“A Noite”, 3 de janeiro de 1935). Esta comissão, tal como se tornava comum 

à época, pretendia reunir representantes dos distintos e mais significativos segmentos 

sociais, e era constituída por nove homens – dois industriais, dois advogados, dois 

comerciantes, um jornalista, um operário têxtil e um ferroviário. No dia 3, os jornais 

tornavam pública suas reivindicações: o afastamento imediato de Vanier; a nomeação de 

um prefeito petropolitano (foram atendidas nos dias seguintes); e a manutenção dos 

serviços de energia elétrica e água em poder da prefeitura (questão que só seria 

definitivamente resolvida em 1938).  

 Fiúza, embora afastado da prefeitura naquele momento, não se afastaria da vida 

política de Petrópolis. Atuaria como negociador na greve geral de junho e, no ano 

seguinte, concorreria ao cargo de prefeito. Seria reconduzido ao cargo por ampla maioria. 
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 As manifestações do ano-novo de 1935, porém, chamam a atenção principalmente 

devido a seu ineditismo. Com pouco menos de um século de vida, a cidade de Petrópolis 

não havia, até então, testemunhado protestos de rua naquela dimensão. Até aquele 

momento, o que se pode encontrar nos registros dos jornas de época são enfrentamentos 

reunindo grupos reduzidos; ou protestos, que até chegaram à violência, mas sem 

contestação ao poder constituído. Em 1935, pela primeira vez populares foram à rua em 

favor de um governante (o prefeito) e para “resistir” à “tirania” de outro (o interventor 

estadual). 

 Somente através da leitura dos jornais não é possível considerar uma organizada 

ação político-partidária nesta mobilização, malgrado o apoio do Partido da União 

Progressista. O movimento é considerado coeso em torno de uma causa, mas nem nas 

manifestações, nem no discurso do Comitê Pró-Petrópolis, é possível enxergar mais do 

que reivindicações pontuais, de caráter local e sem um nítido viés ideológico. Nas 

manifestações em favor de Fiúza, também não se observa o protagonismo de qualquer 

personagem, segmento social, instituição ou organização classista. Patrões e empregados; 

ricos e pobres; potenciais lideranças políticas e anônimos uniram-se em torno de uma 

mesma causa. Foi uma coesão quiçá inédita – mas efêmera.  

Um discurso “em nome de todas as classes sociais”, representados na União 

Petropolitana poderia, portanto, significar uma notável coesão – mas era esta coesão foi 

apenas pontual. Deu-se em nome de uma causa comum, mas circunstancial, que era a 

oposição ao governo do Estado. O consenso de “todas as classes”, em 1934/35, não reflete 

com fidelidade as divisões e eventuais tensões sociais observáveis em qualquer cidade 

mas que, em Petrópolis, guardam algumas especificidades. Compreender os diferentes 

segmentos sociais, bem como os papeis destes diferentes atores nos anos 1930, passa, 

necessariamente, pela compreensão de como eles se constituíram. 
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1.2 A ingerência do Estado, o povo e a “gente de Petrópolis” 

 Desde o tempo de dom Pedro II, “subir para Petrópolis” nos meses de verão era, 

no imaginário dos cariocas, um privilégio de poucos. Embora proprietários dos melhores 

imóveis nos melhores endereços, estes representantes das classes privilegiadas não 

participavam diretamente da vida cotidiana da cidade. Ainda assim, davam-lhe sentido – 

dado que esta mesma elite teve a iniciativa da industrialização local; fomentava o 

comércio e a prestação de serviços; e, principalmente, empregava um grande contingente 

como serviçais domésticos e nos hoteis. Eram estes empregados domésticos, comerciários 

e operários que formavam, grosso modo, o contingente da população fixa local. 

No âmbito geográfico, a distinção de classes sociais definiu-se em Petrópolis antes 

mesmo que a cidade existisse – isto é, ainda na época de seu planejamento. Tomando o 

palácio imperial como epicentro de todo o projeto e desenvolvimento, considere-se ainda 

seu papel simbólico perante a constituição das sociedades e do imaginário, tal como uma 

cidade surgida numa propriedade imperial e batizada em homenagem ao imperador: 

Os edifícios reais, imperiais, presidenciais ‘são’ uma parte da cidade: a 
parte política (capital). Esses edifícios não coincidem com as 
instituições, com as relações sociais dominantes. E, no entanto, essas 
relações atuam sobre eles, esses edifícios representam a eficácia e a 
presença social dessas relações. (LEFÉBVRE, 1999: 23). 

 

 O projeto urbanístico colocava o palácio imperial no centro da planta 

arquitetônica, cercado por palacetes erguidos pela elite econômica e política. No entorno, 

o comércio, hotelaria e prédios públicos. O planejamento situou nas periferias os 

numerosos colonos, primeiros moradores – e as antigas fazendas permaneceram nos 

distritos. Esta distinção, definida no papel ainda em 1845, seria igualmente observável 

nos anos 1930 – momento em que, então, acresciam-se à configuração urbana as vilas 

operárias, em bairros e distritos mais distantes da Rua do Imperador. Poderia este 



40 
 

fenômeno estabelecer outra similitude (guardados, evidentemente, os devidos contextos 

e proporções) com o modelo absolutista francês descrito por Elias?  

A elite da nobreza, o monde do século XVIII, era totalmente alheia à 
ideia de que todos os homens são ‘iguais’ em qualquer sentido. Essa 
crença não precisava manifestar-se em maus tratos aos criados. 
Contudo, o que estava sempre presente nela era um distanciamento 
irremediável, tratava-se de uma outra raça humana, de gente comum, 
do povo. (ELIAS, 2007: 67) 

 

Com efeito, embora norteada para uma análise acerca da preponderância do 

Estado e da elite na construção do cenário, no planejamento de Petrópolis não se poderia 

excluir o morador local, o “povo” – ou, ainda, a “maioria”. Mas sempre seria possível 

relegá-lo aos quarteirões coloniais, à periferia onde, igualmente, localizavam-se as 

pequenas plantações de sua agricultura de subsistência. Mais tarde, aí estariam 

localizadas as principais fábricas e suas respectivas vilas operárias. 

Conforme se verá, os pretensos cosmopolitismo e sofisticação, valores de um 

cenário “europeizado” e conduzido pela elite econômica e pelo poder central, refletiram-

se em vários aspectos na história de Petrópolis: urbanismo, arquitetura, tecnologia, 

transportes, relações exteriores, saúde pública etc. Tais parâmetros, no imaginário de 

cronistas de época, teriam definido uma sociedade progressista e isenta de conflitos de 

classe – ou, em uma palavra: “civilizada”. Destaque-se aqui, à guisa de exemplo, um 

único trecho (dentre incontáveis outros, possíveis, em guias de viagem, jornais etc) sobre 

uma cidade, então com pouco menos de 20 anos, supostamente isenta de tensões sociais: 

Dir-se-ia que o privilégio das estações montanhosas seja infundir nas 
almas a quietude das florestas, e dos inabaláveis baluartes graníticos 
que eles vestem. Se divisa este sossego nas fisionomias dos habitantes 
e turistas. O bem-estar, os sentimentos simpáticos, a indulgência (sic) 
predominam. As rivalidades de partidos, os preconceitos de 
nacionalidade, as antipatias religiosas fazem tréguas. É terreno neutro 
onde todos fraternizam. O escravo é dócil, o dono complacente; não se 
houve grito nem pancada (...) todos passam vida de alegria na 
amenidade recíproca, de caridade cristã. O exemplo de uma santa vida 
de família, da simplicidade dos hábitos, de cordialidade para todos, de 
tolerante devoção, desce do alto do palácio e não ache quem não o siga 
(TAUNAY, 1862: 16) 
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No século XX, Olavo Bilac faz eco à crença de que, em Petrópolis, efetivamente 

havia um convívio harmônico entre ricos e pobres, patrões e empregados etc, discurso 

que iria perdurar durante boa parte da história da cidade. O cenário elitista seria, mais 

uma vez, capaz de estabelecer um paradigma civilizatório: 

 
Por isso mesmo, Petrópolis, por isso mesmo que és fina, e bem educada, 
e fidalga – é que há muita gente que não gosta de ti: nós, em geral, no 
Brasil, entendemos que o reino da democracia é o culto da má-criação 
(...) Há quem odeie Petrópolis porque a julgue a capital do Snobismo 
(sic) e da Pose: santo Deus!19 

 

A “constatação” de Taunay (para quem “santa vida”, “cordialidade” e “devoção” 

são exemplos que descem “do alto do palácio”) e estupefação de Bilac parecem 

corresponder às observações sobre esta população, reiteradamente descrita como ordeira 

e afável, em harmônico convívio com a emulação das práticas de uma sociedade da corte, 

e posteriormente da capital federal, que tinha na cidade um dos seus símbolos de status. 

Dado isto, quem poderia “odiar” Petrópolis?  

Uma pista pode estar no trabalho de Lima Barreto, um dos célebres cronistas da 

vida do Rio nas primeiras décadas do século XX. Referindo-se à elite econômica de seu 

tempo através da fala um personagem (possivelmente um alter-ego): 

 
Fugi dessa gente de Petrópolis [grifo meu], porque, para mim, eles são 
estrangeiros, invasores, as mais das vezes sem nenhuma cultura e 
sempre rapinantes, sejam nacionais ou estrangeiros. Eu sou Sá, sou o 
Rio de Janeiro, com seus tamoios, seus negros, seus mulatos, seus 
cafuzos e seus “galegos” também... (BARRETO, 1919, p: 23) 

 

Não parece difícil deduzir que a “gente de Petrópolis” a que o autor se refere era 

o estrato social que, independentemente do endereço, distanciava-se tanto quanto possível 

dos “tamoios”, “mulatos” e “cafuzos”. Mas, está claro, Barreto referia-se ao que 

                                                             
19 Gazeta de Notícias, edição de 12 de outubro de 1897, página 3. 
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Petrópolis, então, poderia simbolizar (ou realmente simbolizava) no contexto de sua 

intrínseca relação com a elite econômica e política. O escritor, obviamente, não se referia 

à população fixa da cidade – em sua maioria, composta de famílias das classes 

trabalhadoras, fossem colonos estrangeiros, em meados do século XIX; fossem operários 

brasileiros, nas décadas seguintes. 

A primeira cidade planejada pelo Estado brasileiro foi criada a partir de decreto 

imperial em 16 de março de 1843. O chamado “Plano Koeler”20, de 1846, estabelecia as 

regras desta ocupação e o tom que marcou o planejamento: as plantações, a floresta, os 

incontáveis e sinuosos cursos d’água que constituíam o cenário montanhoso da região, 

cederam lugar para ruas retas e planas, praças ajardinadas, rios canalizados etc – um 

cenário “ordenado”, bem diferente daquele que se poderia encontrar em outras cidades 

brasileiras, incluído aí até mesmo o Rio de Janeiro.  

 
A colônia que como por encanto surge do nada para se apresentar 
próspera e brilhante oferecendo ao império do Brasil, talvez dentro de 
três anos [1849], uma bela cidade onde a população do Rio de Janeiro 
irá encontrar na estação calmosa todas as vantagens de um clima ao 
mesmo tempo fresco, saudável e aprazível, e que cultivando as terras 
vizinhas abastecerá não só a nova cidade como o Rio de Janeiro de 
todos os legumes e frutas da Europa, e que cultivando o chá em larga 
escala poderá criar assim mais um importante ramo de exportação para 
o império, servindo assim de núcleo e de norma para muitas outras 
colônias que, a exemplo desta, virão a demandar em a (sic) terra de 
Santa Cruz (Almanak Laemert, 1846:20).  

 

O novo espaço foi também submetido à normatização da ocupação e a uma 

meticulosa divisão dos prazos de terra, “sendo todos iguais a saber, de 10 braças (22 

                                                             
20 Um dos idealizadores da nova cidade foi o mordomo imperial (equivalente, até certo ponto, à atual 
chefia da Casa Civil), coronel Paulo Barbosa. Ele indicou um seu subordinado, o major Júlio Frederico 
Koeler, do Imperial Corpo de Engenheiros do Exército, para desenvolver o projeto.  Alemão, mas 
também militar brasileiro desde 1837, Koeler já vinha trabalhando na serra fluminense, na construção 
da Estrada da Estrela, primeira parte de uma projetada estrada entre a corte e Minas Gerais. Tornou-se 
arrendatário da Fazenda do Córrego Seco em 1842 e assumiu a direção e planejamento da Imperial 
Colônia de Petrópolis no ano seguinte. 



43 
 

metros) de frente por 70 (154 metros) de fundo”.21 Em destaque na planta arquitetônica, 

estava a rua do Imperador que seria, naquele momento, a maior via urbana do Brasil com 

suas duas pistas paralelas, retas e planas com 700 braças (1.540 metros) de comprimento. 

Macadamizada, também representava a modernidade que se pretendia imprimir à cidade 

de Petrópolis. “Duvidamos haja no Rio de Janeiro uma [rua] sequer que possa sustentar 

a comparação”, diria Taunay em 1862. 

O palácio do imperador, motu do projeto, foi cuidadosamente concebido e situado 

na planta. O projeto de Koeler para a edificação originalmente assemelhava-se bastante 

àquele que deu origem ao palácio de Sans Souci, em Potsdam, na Prússia. Tratava-se de 

uma construção com medidas equivalentes ao modelo alemão (ambas com 40 braças de 

comprimento da fachada, aproximadamente 90 metros), a ser erguida numa pequena 

elevação. Diante dela haveria um jardim, ao longo do suave declive do terreno. Adiante, 

um largo, mais além, a avenida que deveria ser o endereço mais nobre da aristocracia 

local.  

É notável observar, porém, que neste projeto de Estado, em que também se 

inseriam evidentes interesses particulares, conforme já observado, o mais expressivo 

símbolo do poder da família na cidade que se erguia foi igualmente determinado pela 

própria família imperial. Um exemplo significativo está nos primórdios do projeto: por 

solicitação da imperatriz Teresa Cristina na sua primeira visita à colônia (1845), a 

localização original do palácio foi alterada, sendo transferida para a rua do Imperador.  

 
 

A princípio tinha-se escolhido outro lugar para a construção do palácio 
imperial, e era na extremidade da rua de Dom Afonso, pouco mais ou 
menos onde está a praça do mesmo nome. Porém S.M a Imperatriz 
gostou mais do lugar onde o palácio está hoje edificado e ela mesma o 
escolheu e o designou ao engenheiro. (“Correio Mercantil”, 16 de abril 
de 1846, página 3)  

                                                             
21 Correio Mercantil, 16 de abril de 1846, página 3. 



44 
 

o entorno do palácio foram delimitados quarteirões residenciais – a serem 

ocupados por altos membros do governo, da aristocracia ou da elite econômica: “Dom 

Pedro II doou lotes a certos homens notáveis pelos serviços prestados ao Estado, 

garantindo e delineando o perfil de uma vizinhança a seu gosto” (SCHWARCZ, 2006; 

232). O plano também consistia, portanto, num reflexo sobre a estrutura social vigente: 

quanto mais próximo o lote estivesse do palácio imperial, mais alta era a posição do seu 

proprietário na pirâmide social (AMBROZIO, 2007). No entorno do centro estariam os 

quarteirões coloniais, onde os prazos de terra eram maiores (mas também iguais entre si, 

em medidas de área) e onde se deveria desenvolver a agricultura. Na principal artéria da 

cidade, seriam concentrados o comércio e os prédios públicos: 

 
(...) o Dr. Guilherme Eppinghaus , reforçava as observações de Taunay, 
afirmando que o centro, isto é, a Rua do Imperador, fora criada para ser 
essencialmente o eixo comercial da povoação. Constando de um 
periférico “burguês” que seria a Vila Imperial, e limites extras à Vila 
Imperial, os chamados Quarteirões, destinados aos “populares”, sendo, 
neste caso, os colonos e outros nacionais, em uma área denominada por 
Koeler de “zona colonial”. Como diria o próprio Milton Santos, a 
“metrópole”, seria o centro da povoação, limitando a mobilidade da 
população, que ao viver na periferia, neste caso nos quarteirões, 
acusaria baixo nível de demanda consumista, fornecendo somente a 
prestação de serviços em trabalhos domésticos e artesanais, como de 
serviços aos hotéis. Constata-se a existência então, de um nível 
hierárquico do plano urbano, onde o centro torna-se responsável pela 
demanda da povoação e/ou cidade.22 

 

Gilberto Ferrez, lembrando a infância e temporadas passadas em Petrópolis com 

o pai, Marc Ferrez, nos anos finais da monarquia23, assinala: 

 
 
 
 
 

                                                             
22 FERREIRA FILHO, Oazinguito da Silva. Memorial da Rua do Imperador. Artigo. Instituto Histórico de 
Petrópolis. Disponível em: 
 http://ihp.org.br/?p=473 
Acessado em 23.07.2016 
23 Anuário do Museu Imperial. Petrópolis, 1948. 
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Petrópolis era a mais aristocrática de nossas cidades. Os colonos 
alemães habitavam os vales retirados [grifo meu], a Mosela, o Bingen, 
o Ingelheim, Rhenania, Westphalia, Palatinato. A parte central era 
ocupada por palacetes dos titulares e diplomatas, cercados de belos 
jardins floridos e de bosques, muitos dos quais chegaram até nossos 
dias, tais como: palácio Imperial, palácio da princesa Isabel, o da 
baronesa de S. Joaquim, de Mme. Landsberg, da família Franklin 
Sampaio, do Visconde de Mauá, da família Abreu Fialho (antiga 
Duchas), do Dr. Francisco Pereira Passos, chácara das Camélias, de D. 
Jerônima de Mesquita, Dr. Guerra Rocha Miranda, Mme. Regendanz, 
Barão do Rio Branco, Embaixada Inglesa, do Sr. Bloch e outras. Todos 
realçados pela vegetação dos parques delineados por Binot (...). A corte 
dava o tom (FERREZ, 1948: 33). 

 

Outro dos papéis de Petrópolis é o de refúgio. E não apenas como refúgio ao calor, 

nos meses de verão: em 1850, o príncipe dom Afonso morreu vítima da febre amarela, 

durante a temporada em Santa Cruz. Abalado, o imperador nunca mais passaria o verão 

na fazenda carioca. “O próprio mordomo (...) explicaria mais tarde sua intenção de 

construir um local onde suas majestades pudessem se proteger e refugiar das invasões, 

das pestes e dos inimigos” (SCHWARCZ, p.232 – grifos meus). A cidade de Pedro torna-

se, assim, um destino obrigatório. 

 
Desde 1847, a família imperial e os diplomatas estrangeiros 
habituaram-se a subir a serra no verão para fugir do calor e das febres 
que assolavam o Rio de Janeiro. (...) Em Petrópolis o imperador parecia 
um cidadão comum. Vestido de casaca preta, chapéu alto, insígnia do 
Tosão de Ouro na lapela, passeava pela cidade, colhia flores nos jardins, 
ia a exposições no palácio de Cristal, frequentava as duchas. As crianças 
às vezes o cercavam. Cumprimentava as pessoas com largos gestos, 
conversava, trocava ideias com André Rebouças, visitava algum 
diplomata amigo, como o uruguaio André Lamas. À tarde misturava-se 
com o grupo que ia à estação da estrada de ferro para esperar o “trem 
dos maridos”, isto é, o que trazia de volta quem descia à cidade para 
trabalhar durante o dia. (CARVALHO, p.95) 
 
 

Entre a fundação da colônia e a proclamação da República iriam se passar 46 anos. 

Neste período, Pedro II passaria 35 verões no seu palácio de Petrópolis24. A cada ano, a 

                                                             
24 Pedro II não passou temporadas de veraneio na sua cidade nos seguintes períodos: entre 1840 e 1843 
(antes, portanto, da fundação da colônia); entre 1843 e 1847 (período em que o palácio ainda não tinha 
condições de abrigar hóspedes); por quatro anos, durante a Guerra do Paraguai (1864-1870); e em 
outros dois anos, quando viajou para Europa e Oriente Médio (1872) e EUA (1877). 
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temporada estendia-se mais (chegando a até a cinco meses). Na última década de reinado, 

devido às facilidades criadas no transporte para o Rio, as estadias não se limitavam ao 

verão – e era comum que Pedro II, em qualquer época do ano, descesse a serra de manhã 

para cumprir suas obrigações na corte, retornando no fim da tarde. A última temporada 

imperial em Petrópolis foi interrompida pela proclamação da república. No dia 15 de 

novembro de 1889, o imperador, quando assistia missa, na matriz de São Pedro de 

Alcântara, perto do palácio, recebeu o aviso de que uma insurreição havia começado no 

Rio. Tomou o trem para a capital e nunca retornou à “sua” cidade. Já no exílio e perto da 

morte, em 1891, Pedro II iria escrever: “Sonhei com meu Rio, que me deixavam ir e eu 

logo fui embora como de viagem. Que felicidade! Lá iria passar o inverno daqui em 

Petrópolis” (cit in CARVALHO, p. 238). 

Mais que uma cidade de veraneio para a família imperial, portanto, Petrópolis foi 

idealizada, construída e administrada como um contraponto às mazelas da corte. Um 

refúgio não apenas para dom Pedro, mas também para quem quer que pudesse arcar com 

as despesas de hospedagem ou, melhor ainda, com a manutenção de uma casa na cidade. 

Desconforto e até ameaças constantes – reais ou não – para os moradores do Rio não 

existiam na cidade de Pedro: clima ameno, saneamento, ruas largas, limpas e arborizadas, 

belezas naturais, funcionamento regular dos serviços públicos, ligação telegráfica, 

proximidade da capital etc. E a total ausência de casos de febre amarela25.  

A cidade poderia ser um refúgio não apenas às epidemias – mas também para 

insurreições políticas. O mais marcante exemplo ocorre na Revolta da Armada, de 1893, 

quando o Rio foi bombardeado e declarado cidade aberta. Devido à evidente fragilidade 

na manutenção de comunicações entre a capital e o País, constatada neste episódio, 

                                                             
25 Somente no fim do século XIX a disseminação da doença foi vinculada à transmissão pela picada do 
mosquito Aedes Aegypti. Hoje se sabe que o inseto não voa acima de 400 metros acima do mar. O 
centro de Petrópolis localiza-se a 850 metros. 
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Petrópolis passou a ser, de 1894 até 1903, a capital do Estado do Rio, em substituição a 

Niterói. Neste período foram oficializadas as recepções ao presidente e o próprio veraneio 

presidencial, com a aquisição do palácio Rio Negro. No ano seguinte, 1896, um novo 

palácio (Itaboraí) foi destinado ao veraneio dos governadores. 

Para além das questões urbanísticas e sanitárias, o projeto iria guardar outra 

especificidade também no que diz respeito a seus “atores”: no império da mão-de-obra 

escrava, a população fixa de Petrópolis, originalmente, foi trazida da Europa, notável 

exemplo da proposta de “branqueamento” da população do império, tão em voga entre 

“eugenistas raciais” da segunda metade do século XIX – e que mais ainda poderia 

distinguir a cidade do imperador de um Rio de Janeiro  habitado por “negros, mulatos e 

tamoios e cafuzos”. 

 
O caso é que Petrópolis nasceu de um projeto do Estado imperial, anexo 
ao fundamental processo centralizador do Segundo império, que 
encontrou no plano de construção de uma cidade serrana o sucedâneo 
urbano de uma Europa nos trópicos, realizando então a desejada 
europeização, senão do povo, da elite, auferindo, ademais, rendas para 
as precárias finanças da Casa Imperial Brasileira ao aforar as terras de 
sua fazenda (AMBRÓZIO, 19:2008) 

 

Notável portanto, que a futura cidade fosse um projeto de Estado muito diverso 

de uma estrutura latifundiária, tradicional no Brasil desde a colônia: “Paulo Barbosa e 

Koeler elaboraram um plano (...) que compreendia a doação de terras da fazenda imperial 

a colonos livres, que iriam não só levantar a nova povoação, mas, também, seriam 

produtores agrícolas. Assim nasceu Petrópolis com a mentalidade de substituir o trabalho 

escravo pelo trabalho livre” (TAULOIS, 1987). 

Foi com esta pretensão que se organizou a vinda de colonos alemães, a partir de 

1844. Não se tratava, porém, de efetivar, meramente, a ocupação do território, 

constituindo a população da futura cidade. Embora se previsse que a fonte de renda da 

colônia fosse a agricultura (projeto que fracassou, apesar das insistentes tentativas do 
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governo provincial), estabelecia-se o compartilhamento do território em pequenas 

unidades familiares, como que em oposição ao latifúndio escravocrata. Desde o princípio, 

a vinda de imigrantes para Petrópolis associava-se à ideia de utilizar mão-de-obra livre 

para povoar a cidade do imperador:  

A segunda leva de colonos foi planejada pelos presidentes da província 
João Caldas Viana e Aureliano Coutinho para trabalhar em obras na 
província, mas eles acabaram em Petrópolis, locando no terreno, o 
plano urbanístico traçado por Köeler. Foram 600 casais de colonos 
alemães contratados em 1844, exigindo-se que fossem artífices e 
artesãos com experiência (TAULOIS, 2007 – grifo meu).  
 
 

Com efeito, a imigração alemã ainda se fazia num contexto de experimentação –

mas surgia como iniciativa salutar, contraponto à escravidão. “Era Petrópolis uma mata 

virgem. Hoje, que mudança extraordinária! Ruas e praças traçadas no seu centro e já em 

parte edificadas, os rios tortuosos correm encanados”26, anunciou, ufanista, o presidente 

da província do Rio de Janeiro, Aureliano Coutinho, em março de 1846, nove meses 

depois da chegada dos primeiros alemães. Ele associava o progresso à natureza dos 

primeiros moradores: “Todos os que têm visitado a colônia reconhecem a imensa 

superioridade do trabalho destes homens sobre o dos escravos”. 

Com efeito, Petrópolis cresceu rapidamente. Bastaram apenas 14 anos entre a 

assinatura do decreto de criação da Imperial Colônia e a promulgação da lei provincial 

que, em 1857, elevou-a à categoria de cidade sem a necessidade de passar pelo estágio de 

vila27. Com base na legislação de 1859, passou a contar com os privilégios de manter sua 

própria câmara de vereadores e um fórum. 

Quem via charcos agora só vê belas ruas, com lojas, açougues, 
magníficos hotéis, o palácio do imperador sobre uma colina, fazendo 
uma linda vista (...) a reunião de tudo isso forja uma impressão 
europeia... No verão, quem não se apressa não acha casas para ficar. A 
corte está toda lá” (MAGALHÃES, Ernesto. Carta a Paulo Barbosa, 8 
de abril de 1851. Fundação Tobias Monteiro). 

                                                             
26 Diário do Rio de Janeiro, edição de 23 de março de 1846, p.3. 
27 Apenas à guisa de comparação, a vila de Macaé, elevada a município em 1813, tinha 35 mil habitantes 
quando foi elevada a cidade, em 1846. 
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O aumento populacional também tem vínculo com as facilidades de acesso à 

cidade. Desde as décadas de 1830 e 1840, os governos central e provincial não 

economizaram esforços para vencer as dificuldades do terreno montanhoso para 

estabelecer a ligação terrestre entre o Rio e Minas, através do tortuoso Caminho Regular 

da Estrela (inaugurado em 1842), que termina em Petrópolis. Sua continuação natural 

viria a ser a primeira rodovia brasileira, a estrada União e Indústria, inaugurada em 1860, 

que começa em Petrópolis e termina em Juiz de Fora (MG). A primeira ferrovia do país 

(1854) ligava o Porto da Estrela a Fragoso, na chamara raiz da serra, mas tinha Petrópolis 

como destino final projetado. A primeira locomotiva atingiria o centro da cidade em 1883: 

foram quase 30 anos de obras de vulto para vencer os quase mil metros, no terreno 

inclinado a partir da Raiz da Serra, valendo-se da então moderna tecnologia da 

cremalheira (roda dentada que permite à composição deslocar-se em terrenos inclinados). 

Uma rodovia regular ligando o Rio a Petrópolis, porém, só seria inaugurada em 1929, 

após complexa obra de engenharia, no contexto do mandato de Washington Luís, para 

quem governar era “abrir estradas”. 

Houve outras iniciativas pioneiras. Como no âmbito das comunicações – e na 

primeira ligação telegráfica entre duas cidades brasileiras, em 1858:  

 
Temos a satisfação de anunciar que anteontem trabalhou o telégrafo 
elétrico, comunicando-se perfeita e rapidamente entre o quartel-general 
do Campo e a cidade de Petrópolis. É o primeiro telégrafo elétrico 
submarino existente na América do Sul. Apesar das dificuldades que 
houve para estabelecê-lo, pois diversas vezes o fio foi cortado pelas 
âncoras dos barcos empregados em apanhar marisco para cal, sendo por 
isso necessário mandar estabelecer, afinal, um fio aéreo pela Ilha do 
Governador, seguindo-se dali pelo fundo do Mar para Mauá. O 
telégrafo brevemente será posto ao serviço do público, e desnecessário 
é demonstrar as vantagens que resultarão de tão veloz comunicação 
entre esta corte e Petrópolis. Assim pudéssemos corresponder-nos com 
nossas províncias! (“Diário do Rio de Janeiro”, edição de 23 de março 
de 1858, p.3) 
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Também a primeira ligação telefônica interurbana do país (1880) seria um ramal 

particular de Pedro II, entre o palácio da Quinta da Boa Vista e o palácio de Petrópolis28. 

Em 1862, Eduardo e Henrique Laemmert (responsáveis pelo Almanak Laemmert, 

sucesso editorial ao longo de todo o segundo reinado) publicaram um guia29 para viajantes 

que dava a tônica das disparidades entre a capital e o “refúgio” do imperador – que, com 

menos de duas décadas de existência, já contava com uma notáveis (e então raras no 

Brasil) vantagens no que diz respeito aos transportes, à limpeza, ao clima etc: 

Petrópolis é o lugar da terra que talvez melhor mereça, do que qualquer 
outro, ser intitulado de paraíso terrestre [...] Estas causas concorrem 
para que a região petropolitana não tenha rival no orbe civilizado.  (p. 
21) 
Ora, em todo o Brasil, a que ponto se poderá chegar tão bem 
transportado quanto a Petrópolis? (p. 27) 
Mesmo em extremo sadia, Petrópolis veio a ser estação não só de 
convalescentes, mas para casos desesperados. Os médicos do Rio de 
Janeiro, esgotada sua ciência, mandam para lá os moribundos. 
Realmente alguns casos milagrosos acreditaram tal prática. (p. 51) 
Duvidamos haja no Rio de Janeiro uma (rua) sequer que possa se 
sustentar à comparação (com as ruas de Petrópolis) [...] Porém, não 
nos demoremos sobre comparações que abalariam o sossego de 
espírito, principal encanto dessa morada colocada um tanto acima das 
paixões e inquietações da capital. (p. 34). 

 

Os autores enumeraram os motivos para o rápido crescimento da cidade: 

 
Diversas causas têm concorrido para essa improvisada prosperidade de 
Petrópolis na localidade que uma estação primaveral durante o estio na 
Serra dos Órgãos, à menor distância que Nova Friburgo e de mais fácil 
e pronto acesso que o sítio do March30 ou qualquer outro vale da serra 
induziria a escolher: 1º – A residência da corte, da diplomacia e da 
classe abastada; 2º – O estabelecimento de colégios bem dirigidos para 
ambos os sexos;  3º – O refúgio que ali se achava contra a febre 
amarela; 4º – O empório do comércio [...] (p. 83) 

 
 

                                                             
28 Esta foi igualmente uma das primeiras ligações telefônicas no Brasil: Pedro II havia adquirido os 
aparelhos diretamente de Alexander Graham Bell, que conheceu na Exposição Universal de 1877, nos 
Estados Unidos. 
29 TAUNAY, Carlos, Viagem Pitoresca a Petrópolis. Rio de Janeiro: Laemmert, 1862 – in Reedição de 
Quatro Obras Raras (2ª ed.) – Anuário do Museu Imperial. Petrópolis: Gráfica Serrana, 1995. 
30 Atualmente corresponde ao município vizinho de Teresópolis. 
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Quase meio século depois, o tom otimista nas descrições de Petrópolis 

permanecia. O Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro 

informava, em sua edição de 1905: 

A cidade de Petrópolis é realmente uma joia entre suas coirmãs 
brasileiras não somente pelas suas belezas naturais, opulenta e 
constantemente ostentadas por uma verdejante e encantadora flora, ou 
pela amenidade do seu clima sublime, não obstante sua proximidade 
com um centro infeccionado como o é o Rio de Janeiro, é maravilhoso, 
mas também por sua limpeza e higiene (...) Dados estatísticos dão a 
Petrópolis a qualidade de cidade mais salubre do Brasil e 
completamente livre de dois flagelos da zona intertropical: a malária e 
a febre amarela. Não obstante o crescimento vegetativo da população e 
quanto à taxa de mortalidade, nenhuma cidade no mundo se aproxima 
a esta, diminuindo constantemente desde 1899 o número de óbitos 
(1905;2009). 

 

1.2.1 A cidade elitista 

Veranistas ricos, conforme observado, contribuíram com o processo de 

constituição deste cenário com a construção de seus casarões, ou palacetes, especialmente 

no hoje denominado centro histórico. O processo urbanístico e de embelezamento 

obedece a uma lógica de valorização estética, tal como também ocorrera na França do 

século XIX: “Os burgueses auto renegados estavam entre os paladinos mais entusiásticos 

da arquitetura, escultura, pintura e artes cênicas tradicionais” (MAYER, 1987:21).  

Sob este aspecto, é possível dizer que a presumida sofisticação que se vinculava à 

cidade de Petrópolis chega à literatura, em contos e romances que tomavam a cidade como 

cenário. Destaque-se, por exemplo, José de Alencar (“A viuvinha”) ou Machado de 

Assis31, citando a cidade em “Esaú e Jacó”, no “Memorial de Aires”, no conto 

“Petrópolis”; ou na fala de personagens que eventualmente tomavam a “barca para 

                                                             
31 Destaque-se que foi no primeiro periódico petropolitano, O Parahyba, que Machado de Assis estreou 
no jornalismo: “[...] O infatigável pesquisador José Galante de Souza – autor da monumental bibliografia 
Fontes para o estudo de Machado de Assis (I.N.L., RJ, 1969) –revirando estantes empoeiradas, descobriu, 
na Paraíba, jornal que um certo Augusto Emiliano Zaluar editava em Petrópolis, um polêmico artigo 
assinado, em 1859, por Machado de Assis. À época ele estava com 20 anos.” (ALVES FILHO, Aluízio, 
Machado de Assis e as querelas públicas. Estado de São Paulo, edição de 13 de junho de 1987). 
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Petrópolis”, como no conto “Cinco Minutos”. A experimentação, neste papel do cenário 

“literário” viria a saltar das páginas dos livros e chegar às telas: a primeira sessão de 

cinema no país aconteceu no Cassino Fluminense, na rua do Imperador, em 1º de maio 

de 1897. Foram exibidos três filmes no ainda desconhecido “cinematógrapho”, sendo que 

dois deles (“Bailado das Crianças no Colégio Andaraí” e “Chegada do trem a Petrópolis”) 

teriam sido os primeiros curta-metragem produzidos no país32. 

Assim, conduzidas ou demandadas pelas classes dominantes, seriam observáveis 

também outras iniciativas sob o patrocínio da elite política e econômica e do próprio 

Estado. Em 1876, por exemplo, devido à iniciativa pessoal da princesa Isabel, começaram 

as obras da catedral dedicada a São Pedro de Alcântara, o padroeiro do Brasil e da família 

imperial, que seria erguida numa emulação, tão completa quanto possível, do estilo 

gótico. Em 1884, atendendo a um pedido da colônia alemã, Pedro II determina a 

construção da igreja do Sagrado Coração de Jesus. E no âmbito estético, ainda em 1884, 

e por iniciativa do conde D’Eu, seria inaugurado o palácio de Cristal (cópia francesa de 

um modelo utilizado na Exposição Universal de Londres, de 1854). Na solenidade de 

inauguração, a princesa Isabel antecipou-se ao 13 de maio e concedeu alforria a todos os 

escravos de Petrópolis (aproximadamente 300 indivíduos) 33. 

 Embora a monarquia e o imperador sejam elementos essenciais na idealização, 

criação, fundação e desenvolvimento de Petrópolis, os papeis reservados à cidade, seja 

como “cenário idealizado” da elite econômica, seja como símbolo do poder político, não 

se alteraram mesmo após 1889.  

Mudaram o regime e alguns protagonistas – mas não o cenário e, principalmente, 

não o elenco: dada a intrínseca relação entre o poder central e a cidade, no tempo da 

                                                             
32 Ministério da Cultura. Cinemateca Brasileira. Disponível em: 
http://www.cinemateca.gov.br/ 
Acessado em 15.10.2016 
33 O Parahyba, edição de 26 de abril de 1884, página 1. 
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monarquia, é pertinente observar sua continuidade também no período republicano34. 

Deodoro e Floriano já haviam passado alguns dias em Petrópolis, hospedados em casas 

particulares. Prudente de Moraes foi o primeiro presidente no exercício do cargo a passar 

uma temporada “oficial” em Petrópolis, entre fevereiro e março de 1895, iniciando a 

tradição do veraneio presidencial. A partir de 1899, a cidade revive as festas de recepção 

ao imperador ao instituir uma solenidade para chegada do chefe de Estado: Campos Salles 

é recebido, em 14 de janeiro, na estação ferroviária “pelo presidente do Estado, 

secretários, chefes de polícia, altos funcionários, toda a oficialidade e banda de música”, 

com direito a escolta de lanceiros da brigada do Exército. “Conquanto não houvesse sido 

feito convite ao povo petropolitano para assistir à chegada do ilustre hóspede (...) às 3 

horas achava-se a gare repleta de povo”35.  

Em paralelo à recepção dos presidentes, retomava-se então uma outra “tradição”, 

desta vez na imprensa carioca: as charges, anunciando a transferência do chefe de Estado 

para a cidade serrana, um anúncio que quase sempre vinculava a cidade a um cenário 

tranquilo, e de clima ameno, em paralelo aos conflitos e problemas que o imperador, e 

depois os presidentes, momentaneamente deixavam no Rio. A piada repetiu-se durante 

décadas: o mandatário sempre subia a serra quando as coisas “esquentavam” no Rio 

(ANEXO 1). Na bem humorada linguagem dos caricaturistas, o verão Petrópolis também 

se tornava um refúgio para o “calor” de crises políticas. 

Em atendimento a estas novas necessidades, em 1895 foi a adquirido um imóvel 

de veraneio exclusivo para os presidentes – o palácio do barão de Rio Negro, que fica a 

menos de um quilômetro do palácio imperial36. De Prudente de Morais a Costa e Silva, 

                                                             
34 Vale lembrar que o bloco majoritário de deputados federais constituintes de 1891 reunia-se 
regularmente em Petrópolis, numa casa particular no bairro Ingelheim que hoje é conhecida como a 
“Casa dos Constituintes”. 
35 Gazeta de Petrópolis, edição de 16 de janeiro de 1899, primeira página. 
36 O imóvel pertencente a Pedro II foi incorporado ao patrimônio da União e alugado a particulares até a 
década de 1943 quando, por determinação de Getúlio Vargas, transforma-se no Museu Imperial. 
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todos os presidentes aí se hospedaram, ainda que por poucos dias, no exercício de seus 

mandatos.  

Tem então início a tradição de veraneio dos Chefes de Estado 
brasileiros em Petrópolis, sendo interessante assinalar, conforme 
comenta Walter Bretz,  “que antes de ser adquirido o Palácio, o 
Marechal Manuel Deodoro da Fonseca esteve em Petrópolis, em l890, 
residindo à Rua General Osório, 57;  Prudente de Moraes e Barros 
passou aqui o verão de l895, hospedando-se na chácara do Visconde da 
Penha, à Rua Palatinado; e Manuel Ferraz de Campos Sales esteve três 
vezes em Petrópolis, hospedando-se no Palacete do Barão do Catete,  
situado à Avenida Koeler”. Como a compra do Palácio [Rio Negro] 
efetuou-se na gestão do presidente Rodrigues Alves, foi este quem 
oficializou o verão presidencial em Petrópolis e, consequentemente, 
inaugurou a praxe dos despachos no Palácio Rio Negro”. (ALVES 
NETTO37) 
 

 

Foi em Petrópolis que Hermes da Fonseca casou-se com Nair de Tefé, em 1910 

(SILVA, 1984). Nilo Peçanha, também proprietário de uma casa de veraneio na cidade, 

criou a prefeitura de Petrópolis, em 1917, e é homenageado com busto ainda hoje presente 

na Praça da Liberdade, no hoje centro histórico. Por determinação de Epitácio Pessoa foi 

erguido o imponente prédio dos Correios, na rua do Imperador. Era no Palácio Rio Negro 

que Arthur Bernardes preferia receber as credenciais dos diplomatas estrangeiros. 

Washington Luís fez construir e inaugurou, em 1929, o trecho da BR-040 (Rio-Belo 

Horizonte) que leva seu nome e que ainda hoje é a principal ligação rodoviária entre 

Petrópolis e o Rio. O principal acesso à Rua do Imperador também ainda leva o nome do 

ex-presidente, que participou a reinauguração do logradouro em solenidade festiva. Na 

ocasião, descerrou outro monumento, em sua homenagem, um marco da ligação 

rodoviária com o Rio, inaugurado em 192938. Vargas, que passou seu primeiro verão em 

                                                             
37Os verões presidenciais em Petrópolis. Instituto Histórico de Petrópolis. Disponível em: 

http://ihp.org.br/site/default.htm 

Acessado em 16.04.2016 
38 Dutra, em 1947 e 1948, passou alguns dias no palácio presidencial. Juscelino fez uma singular reforma 
no Rio Negro, para receber toda sua família, e participou da inauguração do Obelisco dos Colonizadores, 
em 1957. O então primeiro ministro Tancredo Neves passou o carnaval de 1962 no Rio Negro. Costa e 
Silva, durante uma estadia em Petrópolis em 1969, assinou a cassação do prefeito local. Alegando 
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Petrópolis ainda em 1927, iria manter este hábito até 1945, para retomá-lo no seu segundo 

mandato (1950-1954). Atendendo a solicitações de cidadãos locais, determinou a criação 

do Museu Imperial, no antigo palácio de Pedro II, em 1941.  

E, tal como no tempo da monarquia, os presidentes subiam a serra no verão 

acompanhados pelos membros do governo e os mesmos representantes da elite 

econômica e política do império, com suas antigas práticas. Até porque, “a república (...) 

recebia em seu seio tudo o que a monarquia recebia em elemento humano. Nem podia 

escolher muito ou fazer restrições” (SODRÉ, 1965: 36).  O status da cidade imperial como 

referência de sofisticação e de qualidade de vida não se alterou e seu papel de “refúgio” 

manteve-se ou até mesmo ampliou-se.  

Petrópolis continuaria, a cada verão, sendo o destino de verão das “classes 

abastadas” e da intelligentsia brasileira. Como exemplos significativos é possível citar o 

barão de Mauá, que construiu um único imóvel para seu próprio uso, um palacete em 

Petrópolis39. Ele viria a morrer neste local, poucos dias antes da proclamação da 

república. Bem perto dali fica a casa de veraneio do barão do Rio Branco, na avenida que 

hoje leva seu nome – e foi nesta casa que, em 1903, o então ministro das Relações 

Exteriores promoveu a solenidade de assinatura do chamado Tratado de Petrópolis, que 

regularizou a incorporação do Acre ao território brasileiro. Durante a I Guerra Mundial, 

em 1917, Ruy Barbosa fez seu célebre discurso incentivando o alinhamento do Brasil 

com os aliados no Teatro de Petrópolis40. E foi na sua casa de veraneio na cidade que viria 

a morrer, em 1921.  

                                                             
retomar a antiga tradição, Fernando Henrique Cardoso, em 1995, também passou um fim de semana no 
palácio Rio Negro. 
39 CALDEIRA, Jorge. Mauá, um empresário do império. São Paulo, Companhia das Letras, 2002. 
40 O discurso foi proferido durante uma conferência no Teatro Petrópolis em 17 de março de 1917 
(Jornal do Commercio, edição de 19 de março de 1917, p. 4). 
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Em paralelo, como “sala de visitas” Petrópolis exerceu um pitoresco – e pouco 

conhecido – papel nas relações exteriores, dado que visitantes estrangeiros, famosos ou 

não, eram frequentemente convidados a conhecer a cidade. Um dos mais antigos registros 

sobre visitas de representantes estrangeiros no Brasil é de 1861, quando o príncipe 

Maximiliano da Áustria (que viria a ser imperador do México), primo de Pedro II, esteve 

na cidade41. A primeira visita de um chefe de Estado estrangeiro ao Brasil ocorreu em 

1899, com a vinda do presidente argentino Júlio Rocca, que também foi a Petrópolis42 - 

tal como Leopoldo II, rei dos belgas, em 1920. Delegações estrangeiras, bem como 

tripulações de navios de guerra ancorados no Rio, frequentemente subiam a serra para 

passar alguns dias na cidade – oportunidades em que, não raro, havia desfile festivo de 

tropas. Há igualmente casos de visitas ilustres que embora não tivessem caráter oficial 

mantinham um aspecto relevante no âmbito das relações exteriores – como foi o caso do 

príncipe Adalberto, herdeiro do trono alemão, em 1911; ou, mais tarde, Bruno Mussolini, 

filho do ditador italiano, que passou um fim de semana em Petrópolis em 1929.  

A presença de “celebridades” estrangeiras em Petrópolis também pode dever-se a 

outro motivo: a cidade foi o endereço do corpo diplomático. O primeiro embaixador a 

radicar-se na cidade, ainda em 1863, foi provavelmente o polêmico representante 

britânico, Willian Dougal Christie. De 15 a 30 países (além da Santa Sé, que somente em 

1923 se constituiria no Estado do Vaticano) mantiveram, entre 1890 e 1940, suas 

representações diplomáticas em Petrópolis, de onde os chefes das representações só se 

                                                             
41 Em outras oportunidades, o ramo da família Orleans e Bragança radicado em Petrópolis receberia a 
visita de parentes aristocráticos, como o príncipe Wladyslaw Radziwill (chefe da casa real polonesa), em 
1940. Balduíno da Bélgica esteve em Petrópolis, em 1920, durante visita oficial ao Brasil. E o destronado 
Carol I, da Romênia, adotou um quarto no hotel Quitandinha como endereço fixo, na década de 1940. ; 
A rainha Sofia, da Noruega, esteve na cidade em 1980, em visita não oficial. 
42Registre-se ainda a visita do presidente norte-americano Harry Truman, que participou da Conferência 
Interamericana de 1947, realizada no Quitandinha, evento em que se destacou a presença de Eva Perón, 
chefe da delegação argentina. 
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ausentavam por absoluta necessidade (COSTA, 2001). Em alguns casos, as embaixadas, 

missões e legações funcionavam em palacetes próprios (a exemplo de Inglaterra) ou 

alugados (França, Itália, Rússia, Japão, Portugal, Alemanha e Estados Unidos). Países 

cujas representações eram menores, limitando-se em geral ao embaixador, sua família e 

poucos auxiliares (caso de Uruguai e Suécia) mantinham-se em construções menores. 

Quando a representação limitava-se praticamente a apenas um diplomata (como a 

Noruega ou a Santa Sé), ele em geral adotava-se em um hotel petropolitano (quase sempre 

o “Majestic”, de qualidade considerada superior) como endereço fixo. Somente a partir 

da década de 1940, as embaixadas e legações foram se transferindo para a capital 

federal43.  

Cosmopolita, bucólica, planejada, organizada, saudável, sofisticada, elegante...: 

Ao longo de sua história, Petrópolis colecionou epítetos positivos – e foi, em geral, um 

cenário associado ao poder e à elite econômica44. Tais descrições, no entanto, 

provavelmente não refletiam as realidades (e possíveis aspirações) da população local. 

Para uma análise que se pretende ampla, compre observá-la.  

 

1.2.2 A cidade operária  

Em 1846, segundo o presidente da província do Rio de Janeiro, Aureliano 

Coutinho, viviam em Petrópolis, um ano após a chegada dos imigrantes, “2.101 

indivíduos, a saber: 1.921 alemães, 83 brasileiros, 61 portugueses, 15 franceses, sete 

                                                             
43 Foi como consulesa do Chile, em 1943, em Petrópolis, que a poetisa Gabriela Mistral recebeu a 
comunicação de sua conquista do Prêmio Nobel de Literatura. Outro Nobel – de Física, em 1954 –, o 
cientista Peter Medawar (de ascendência britânica) nasceu em Petrópolis em 1929 e morou na cidade 
até os 14 anos. O escritor austríaco Stephan Zweig fugiu da guerra na Europa, em 1939, e adquiriu casa 
na cidade – mesmo local onde viria a suicidar-se, em 1941. O Hotel Quitandinha teve vida efêmera como 
cassino (1944-1946), mas este breve período foi suficiente para que inúmeras personalidades 
estrangeiras (destacando-se consagrados artistas de Hollywood) visitassem a cidade. 
44 A forte ligação com o Rio fez com que surgisse, durante os trabalhos da Constituinte de 1934, um 
grande movimento popular que propunha a incorporação de Petrópolis ao Distrito Federal. Apesar dos 
esforços, que congregaram milhares de moradores, a ideia nunca chegou a ser analisada seriamente 
pelo governo. 
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ingleses, cinco espanhóis, quatro dinamarqueses, três holandeses e um suíço”45. Em 1855, 

a população de Petrópolis era composta por 5.010 pessoas, sendo 2.704 alemães46. Em 

1862 teria uma “população fixa de seis mil almas, entre os quais dois mil alemães” 

(TAUNAY, p.27) 

 
De outras nacionalidades estrangeiras há apenas sessenta franceses, 
quarenta italianos, o resto consta em grande parte de naturais de 
Portugal, sendo os brasileiros muito pouco numerosos, salvo no 
segundo distrito (...) A população flutuante mal se pode avaliar, 
variando muito de um ano para outro, tanto no número de visitadores 
(sic) como dos trabalhadores nas obras da companhia (idem). 

 

Em 1885, “a população permanente é de cerca de 10.000 almas, chegando talvez 

com a população flutuante a 16.000 por causa da afluência dos moradores da Côrte” 

(TINOCO, 1885:114). Em 1892, uma estimativa aponta 16.500 moradores (“Gazeta de 

Petrópolis”, edição de 13 de outubro de 1892). Nos primeiros anos do século XX o ritmo 

de crescimento também seria constante, conforme se observa pelas estimativas: 

QUADRO I – População de Petrópolis 

Ano Estimativa do número de habitantes 

1907 48.735 

1908 50.185 

1909 51.678 

1910 53.215 

1911 54.798 

1912 56.428 

Fonte: IBGE. “População do Brazil por municípios e Estados (1907-1912)” p.316 

 

                                                             
45 Diário do Rio de Janeiro, op.cit. 
46 “Relatório Anual do Diretor da Imperial Colônia de 1856”, cit in OLIVEIRA, Paulo Roberto Martins, IHP. 
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O censo de 1920 contabilizou 66.422 habitantes em Petrópolis47. Em 1935, 

momento central da presente pesquisa, a população calculada era de 89.257 habitantes48. 

É, possivelmente, um número superestimado. O censo de 1940 contabilizou 84.875 

habitantes, uma redução de aproximadamente cinco mil indivíduos em comparação à 

estimativa de 1935. Deste total, 50.735 pessoas (54% do total) viviam na sede do 

município (o primeiro distrito), dos quais 46.361 tinham residência urbana ou suburbana. 

Embora esteja além do período pretendido pela presente pesquisa, o censo de 

1940, que apresenta mais detalhes sobre a composição da população, pode ser uma 

referência considerável sobre as realidades locais. Quanto à força de trabalho, o 

levantamento apontou 63.145 indivíduos inseridos no mercado, sendo as principais 

atividades empregadoras divididos nos seguintes setores:  

 

QUADRO II – Da força de trabalho 

Fonte: “Principais resultados censitários – I-IX-1940. I – Censo demográfico: principais características da 
população. Município de Petrópolis – Estado do Rio de Janeiro”. P.18 (com adaptações)  

   

                                                             
47  IBGE. “Diretoria Geral de Estatística, Recenseamento do Brasil 1920”, p. 223. 
48  IBGE. “População relativa e absoluta dos municípios calculada para 31 de dezembro de 1936”, p.149 

 

Atividades domésticas/escolares 27.713 (42,76%) 

Indústrias de transformação 10.312 (16,33%) 

Condições inativas, atividades não compreendidas nos 
demais ramos, condições ou atividades mal definidas ou não 
declaradas 

 

7.236 (11,46%) 

Agricultura, pecuária, silvicultura 6.717 (10,64%) 

Serviços, atividades sociais 3.490 (5,53%) 

Comércio de mercadorias 2.648 (4,19%) 
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Malgrado a maior parte da força de trabalho estar concentrada em “atividades 

domésticas/escolares”, observe-se o expressivo percentual de mão-de-obra fabril num 

período em que a industrialização no país ainda era bastante limitada. 

O desenvolvimento demográfico de Petrópolis, conforme já observado, foi 

incentivado, fundamentalmente, pela facilidade de comunicações, proximidade com o 

Rio de Janeiro e a ligação com Minas Gerais facilitada pela estada União e Indústria. 

Fosse através do crescimento vegetativo ou de contingentes imigrantes, porém, é preciso 

destacar que que o incremento no número de habitantes tem relação direta com o cenário 

econômico da cidade: inicialmente agrícola, paulatinamente é dominado pelo setor de 

prestação e serviços e comércio, devido ao veraneio. Antes do fim do século XIX, como 

se verá, Petrópolis também assume sua vertente industrial.  

Também conforme já observado, o primeiro grande contingente, instalado na 

região por iniciativa estatal, constituía-se de colonos alemães, que tomaram o endereço 

sob todo um ordenamento contratual e com a finalidade precípua de desenvolver a 

agricultura nas terras do imperador. Considere-se que, além de eventualmente ser 

denominada como “fazenda imperial”, a colônia, inicialmente, inseria-se num contexto 

maior – qual seja o de um país essencialmente agrário. Por mais de uma década, as 

iniciativas do Estado no sentido de tornar Petrópolis um centro de produção agrícola para 

o abastecimento da corte foram intensas e diversificadas. O Anuário Político da Corte de 

1846 (publicado, portanto, menos de um ano após a chegada dos colonos), informa o 

seguinte sobre Petrópolis e seus “allemães (sic) morigerados e laboriosos”: 

 
Possui cada colono uma porção de terreno de 20.000 braças49 
quadradas, e as terras, posto que menos próprias para as culturas 
desenvolvidas no país são contudo ótimas para outras que se convém 
aclimatar ou desenvolver. Tais são, por exemplo, a luzerna, o feno, a 

                                                             
49 Aproximadamente 44 mil metros quadrados. Prazos com estas dimensões estavam localizados nos 
chamados quarteirões coloniais, no entorno, portanto, do centro comercial e residencial, onde os lotes 
eram dez vezes menores. 
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alfafa, o trifólio e outras espécies de forragem; o cânhamo, o linho, o 
fumo, o centeio, as batatas e quase todos os cereais e árvores frutíferas 
da Europa, bem como chá da Índia (1846; 60). 

 

A mão-de-obra a ser utilizada neste projeto não é constituída de apenas por 

lavradores. Prossegue o Anuário: 

 
Há entre os colonos serralheiros, ferreiros, funileiros, marceneiros, 
cobridores de casas e outros dados a diferentes ofícios os quais 
trabalharão ou em obras próprias ou por conta de particulares. Existem 
já na colônia dois engenhos de serrar, uma fábrica de cerveja e trata-se 
de estabelecer outra, de sabão (1846;60 e 61). 

 

Embora houvesse, com efeito, hortas de diversas culturas, jornais de época 

apontam que os alemães foram empregados, principalmente, nas obras de urbanização, 

pequenas fábricas e nos ofícios a que se dedicavam originalmente. Um relato de um 

visitante publicado em jornal carioca “(...) 8 meses pouco mais ou pouco menos que tanto 

há que chegaram os colonos” dá uma amostra do que seria, inicialmente, a rotina de 

trabalho dos primeiros moradores de Petrópolis: 

 
É admirável ver como ao romper da aurora, ao toque da sineta 
chamadora do trabalho, tudo se reúne em pouco tempo nos pontos 
dados: homens, mulheres e crianças de ambos os sexos, tudo trabalha, 
sendo mais digno ainda de admiração a alegria com que uns manejam 
o alvião; outros a enxada; as mulheres a pá de ferro e o carrinho de mão 
conduzindo aterro e ainda as crianças com seus cestinhos; no entanto o 
sr. Koeler, a quem aquele bom povo tributa profundo respeito, 
aparecendo em todos os pontos, dá as precisas ordens” (Diário do Rio 
de Janeiro, edição de 19 de maio de 1846. Primeira página).  

 

A agricultura, malgrado haver tentativas diversificadas (bicho-da-seda, chá, 

tupinambos etc) foi largamente suplantada por outras atividades que tornaram-se, e ainda 

são, fundamentais para a vida econômica da cidade: o comércio e o turismo. Em 1850, 

portanto apenas sete anos após sua fundação – num momento em que as obras urbanísticas 

haviam sequer haviam sido concluídas –, Petrópolis já dispunha de cinco hotéis. E na 



62 
 

altura da elevação da colônia a cidade, em 1857, aos hotéis já se haviam somado 

empreendimentos comerciais, de prestação de serviços e industriais: 

 
Naquela altura Petrópolis possuía 72 lojas e armazéns de molhados; seis 
hotéis; dois açougues; dois botequins com bilhares; 13 bilhares; seis 
cocheiras de alugar cavalos; quatro cocheiras de alugar carros; 12 
oficinas de ferreiro; 13 de calçado; sete correeiros; seis padeiros; quatro 
marceneiros; sete alfaiates; cinco fábricas de charutos; três modistas; 
três barbeiros; três relojoeiros; três fábricas de cerveja; seis de licor; 
dois moinhos de fazer fubá. Havia cinco escolas regidas por professores 
alemães, das quais uma, já ensinava a língua nacional; três escolas 
públicas de língua portuguesa, sendo duas masculinas e uma feminina; 
havia quatro colégios particulares, sendo dois para meninos e dois para 
meninas” (VASCONCELOS, Francisco de. Revista do Instituto 
Histórico de Petrópolis, maio de 2002). 

 

Em paralelo, naquele mesmo ano, 92 colonos alemães assinariam uma petição, 

encaminhada ao próprio Pedro II, implorando renegociação das condições do aforamento 

estabelecidas de 1845, no sentido de que o imperador se dignasse “mandar, que se lhes 

espace por mais tempo os favores que lhes foram concedidos de aforamento das mesmas 

terras ou que, atenta à esterilidade delas, e à sua impropriedade para estabelecimentos 

agrícolas, lhes sejam reduzidas as condições de aforamento”50 (grifos meus). As 

plantações, embora fossem o motu original da “fazenda imperial”, permaneceriam 

relegadas aos distantes distritos petropolitanos – isto é, regiões de agricultura extensiva 

ocupadas por fazendas desde o século XVIII, tais como Itaipava ou São José do Rio Preto.  

E assim como distanciou-se do contexto agrário prevalente no país, Petrópolis 

também diferenciou-se, no quadro nacional, pelo seu reduzido número de escravos: seria, 

até a abolição, o município fluminense com o menor número de cativos dentre sua 

população fixa51. 

                                                             
50 AMORIM, Ricardo. “Memorial de março 1857”. Tribuna de Petrópolis, edição de 8 de fevereiro de 
1953. Página 3. 
51 Apenas à guisa de exemplo, vale citar a “Distribuição por conta do fundo de emancipação dos 
municípios do Rio de Janeiro”, da Secretaria do Governo da Província, de 1877. Neste documento, o 
maior número de escravos era registrado nas zonas tradicionalmente associadas à agricultura extensiva, 



63 
 

Ainda no âmbito da organização social, e mais particularmente no que diz respeito 

à força de trabalho, há que se destacar outra corrente imigratória relevante para a história 

de Petrópolis – os italianos, que afluem para a cidade em consideráveis contingentes a 

partir de 1890. Segundo DE CUSATIS (1993), o primeiro contingente foi o de famílias 

da cidade de Schio (na região do Vêneto). Muitos deles estavam empregadas num 

lanifício e, em 1891, entraram em greve por melhores salários. Foram demitidos.  

Sem possibilidades de encontrar um novo trabalho por serem marcados 
como subversivos, decidem migrar para o Brasil. Entre 1891 e 1895, 
300 famílias (mais de mil pessoas) de Schio partiram do porto de 
Gênova rumo ao Brasil. No Brasil, alguns destes trabalhadores 
encontram trabalho nas fábricas de São Paulo e outros migram para o 
bairro de Cascatinha, para trabalhar na companhia Petropolitana, que 
chegou a empregar 1.100 operários, quase todos italianos. (DE 
CUSATIS, 1993:14) 

 

Ao contrário de outros contingentes imigrantes, os italianos em Petrópolis, destaca 

o autor, “vieram espontaneamente, tinham os meios e os conhecimentos técnicos 

necessários e o operariado trazia iniciação técnica que, por menor que fosse, ainda como 

hoje em dia, seria muito mais valiosa que a adquirida aqui” (idem, p.10). Mas, mesmo 

obtendo empregos nas fábricas locais, considerável contingente dos imigrantes italianos 

também não tinha qualquer experiência na indústria – embora seu destino estivesse 

expressamente vinculado às linhas de produção fabril. Em 1897, por exemplo, vieram 

quase todos os moradores da aldeia de Pescantina, na região de Verona, incluídos o 

prefeito e o pároco. “As mais de 160 famílias (cerca de 500 pessoas) não encontraram 

moradias suficientes na vila operária da [fábrica] Cometa e tiveram que ser alojadas, em 

parte, nos sobrados da vila operária do Cascatinha, alugados pela fábrica da Companhia 

Petropolitana de Tecidos do Cascatinha” (ibidem, p.15). 

                                                             
tais como Campos: (33.535); Valença (23.874) e Vassouras (19.129). Petrópolis era o município com o 
menor número de cativos – 585 indivíduos. 
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A presença de italianos está intimamente ligada a outra fase econômica da história 

de Petrópolis, especialmente importante para a presente pesquisa, qual seja a da 

industrialização. Embora a atividade fabril em pequena escala estivesse presente em 

Petrópolis desde seus primeiros anos (fábricas de cerveja, licores, cigarros e charutos 

existiam já na década de 185052), trata-se de empreendimentos quase sempre associados 

à iniciativa de colonos alemães, envolvendo uma mão-de-obra relativamente pequena – 

e, até certo ponto, é possível classificar tais iniciativas como artesanais. No entanto, este 

cenário muda na década de 1870 – não por coincidência, período em que os casarões e 

palacetes no centro se tornam mais numerosos. Vindos do Rio, empresários ligados à 

exportação do café, banqueiros e outros “capitalistas” constroem suas residências de 

veraneio ao mesmo tempo em que investem na criação de novas companhias, agora 

sediadas na própria cidade de veraneio.  

MARTINS (1978)53 aponta os elementos essenciais para o incentivo à 

industrialização de Petrópolis neste período. Um primeiro deles, conforme já observado, 

seria a facilidade das comunicações: além da União e Indústria, o caminho facilitado entre 

Petrópolis e Juiz de Fora, inaugurado em 1861, também o prolongamento da linha férrea 

agilizou as comunicações entre a cidade imperial e o Rio. Em 1883, quase 30 anos após 

a inauguração da primeira ferrovia na Raiz da Serra, foi enfim estabelecida a ligação 

direta entre Petrópolis e a corte, sem a necessidade da baldeação no Porto de Mauá – o 

que reduzia a viagem para aproximadamente duas horas. Outro fator importante, destaca 

a autora, foi a própria geografia de Petrópolis. O terreno montanhoso, com suas 

incontáveis quedas d’água, era propício à implantação de fábricas com maquinário 

movido à energia elétrica. 

                                                             
52 A primeira iniciativa fabril teria sido a Fábrica de Tecidos de Algodão e de Ponto de Malha, de 
propriedade de A. Gand (segundo o “Almanaque Mercantil” de 1854). 
53 MARTINS, Ismênia de Lima.  Subsídios para a História da Industrialização em Petrópolis. Petrópolis: 
Universidade Católica de Petrópolis,1978. 
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Em 1872 foi fundado o primeiro grande empreendimento fabril em Petrópolis, a 

Companhia Renânia de Tecidos54, fábrica erguida, excepcionalmente, bem próxima à rua 

do Imperador – e, portanto, ao centro comercial e também aos espaços “nobres” do 

veraneio. A criação desta empresa de grande porte (considerados os padrões da época), 

com seus aproximadamente 200 empregados iniciais55, gerou uma nova configuração 

social, na qual a cidade de veraneio, turística, passa a conviver com uma classe operária: 

“Petrópolis, então, arranjou-se como um território no qual o subúrbio elegante da 

vilegiatura criaria inibições, mas não proibiria a existência de subúrbio industrial 

proletário em um mesmo espaço montanhês e urbano”56.  

Em 1873, seria fundada a Companhia Petropolitana, no distrito de Cascatinha, a 

oito quilômetros do centro. Viria a ser a maior das indústrias locais antes do fim do século. 

Em paralelo, manufaturas de menor porte trabalham em conjunto com as grandes 

empresas: em 1875 o “Almanaque Mercantil” registra, além da Renânia e da Companhia 

Petropolitana, a presença de outras três “fábricas de algodão” menores em Petrópolis. Em 

1889, inaugurava-se a Fábrica Dona Isabel, também no primeiro distrito. E em 1903 

estabelece-se uma das unidades da Fábrica Cometa, no bairro Alto da Serra (a outra 

unidade ficava em Magé). Nos primeiros anos do século XX, a representatividade destas 

unidades, quanto à empregabilidade, era a seguinte: 

 

  

                                                             
54 Posteriormente denominada “Imperial Fábrica de Tecidos São Pedro de Alcântara” 
55 TINOCO, 1885. 
56 AMBROZIO, J. C. G. O Presente e o Passado no Processo Urbano da Cidade de Petrópolis (uma  
história territorial). Tese de doutorado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade 
de São Paulo. São Paulo, 2008. 
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QUADRO III – Operários empregados nas principais indústrias de Petrópolis em 1907 

Fábrica Operários 

Companhia Petropolitana 1.100 

Companhia São Pedro de Alcântara 270 

Dona Isabel 260 

Cometa 250 

Total 1.880 

Fonte: SÁ EARP. “Propaganda industrial”. In: MARTINS, Ismênia. Subsídios para a história da 
industrialização de Petrópolis, 1850/1930. Petrópolis. Universidade Católica de Petrópolis, 1983: 35  

  

Em 1907, Petrópolis tinha aproximadamente 20 mil habitantes57. Quase 10% da 

população local, portanto, estava empregada somente nestas quatro fábricas. Neste 

mesmo ano, registra-se58 ainda a presença de outras três empresas têxteis (a Fábrica de 

Sedas do Bingen; a Fábrica de Tecidos da Mosela; a Tecelagem Villa Capitani, no bairro 

Morin). Em 1920, seriam registrados 3.483 operários petropolitanos trabalhando em 89 

estabelecimentos industriais59. Em 1937, seriam contabilizados aproximadamente 8 mil 

operários em 109 fábricas60.  

Em 1935, ano em que ocorrem os eventos centrais desta pesquisa, havia seis 

fábricas consideradas de grande porte em Petrópolis, todas do ramo têxtil, o que colocava 

o município na liderança da produção do Estado. 

 

 

                                                             
57 Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro. 64º ano. Rio de Janeiro, 
Companhia Typográphica do Brazil, 1907. 
58 Idem. Ainda neste ano, são registradas outras 12 fábricas, a saber: quatro cervejarias (sendo a mais 
importante a Companhia Bohemia); duas fábricas de sabão; além de uma fábrica de balas; uma de 
pregos; uma de móveis; uma de “bebidas e águas minerais”; uma de massas alimentícias; e uma de 
queijos.  
59 ARBOS, Phillipe. “Petrópolis, esboço de geografia urbana” in Trabalhos da Comissão Centenária, vol. 
VI. Petrópolis. Prefeitura Municipal, 1943:212. 
60 Idem. 
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QUADRO IV - Fábricas de fiação e tecelagem e de artefatos de algodão no Rio (1935)  

Fonte: Governo do Estado do Rio in “Gazeta Mercantil”, edição de 20 de agosto de 1937. Com 
adaptações. Os dados referem-se às estatísticas de 1935 

  

Em 1935, segundo o IBGE61, havia 11,8 milhões de trabalhadores ativos no país, 

dos quais 8,8 milhões atuando na produção rural. Dentre os 3 milhões vinculados à 

indústria, comércio e prestação de serviços, apenas 210 mil (5,6%) estavam empregados 

no setor têxtil. E, desta pequena parcela, Petrópolis concentrava a 1,5% dos operários 

têxteis brasileiros. Ainda assim, é notável que este número, embora reduzido, não 

corresponda ao papel político que, devido às agitações ocorridas na cidade naquele ano, 

os têxteis petropolitanos viriam a assumir no cenário da política nacional.     

 

 

 

                                                             
61 Anuário Estatístico do Brasil, IBGE. Rio de Janeiro, 1935: 316.  

Município Fábricas Número de operários 

Petrópolis 6 3.026 

Magé 4 2.288 

Nova Friburgo 3 1.551 

Valença 3 997 

Itaguaí 2 1.137 

Niterói 2 791 

Campos  1 717 

Vassouras  1 226 

Cantagalo  1 50 

Estado 23 10.803 
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1.3 Aspectos políticos 

Obras que analisam a estrutura de divisão do poder político no país apontam a 

existência, ao longo da história, de poderes locais (municipais) que se sobrepunham ao 

poder central, estrutura que Oliveira Viana considera análoga ao feudalismo. Vitor Nunes 

Leal conceitua o fenômeno do “coronelismo” e o poder das correntes políticas 

locais/regionais exercido de maneira mais efetiva que o Estado. Em Petrópolis, porém, o 

coronelismo não se observa – ou, pelo menos, não com as suas características “formais”. 

A presença constante do imperador e, mais tarde, dos presidentes62, parece ter inibido o 

surgimento expressivas lideranças políticas.  Por outro lado, nem mesmo a presença do 

chefe de Estado (ou a recorrente prosa dos cronistas de época sobre a “harmonia social” 

local) conseguiria evitar o surgimento eventual de conflitos, como em 1934; ou de 

reflexos da política nacional, como em 1935. Se havia “coronelismo” em Petrópolis, é 

possível dizer que neste cenário o fenômeno se manifestava de maneira sui generis. 

Isto talvez possa explicar pelo grau de paternalismo político que 
determinados grupos aristocráticos impunham à sociedade [de 
Petrópolis]. Assim desde o estranhado coronelismo tradicionalista fruto 
da Guarda Nacional, até a determinadas famílias “abastadas”, que aqui 
se faziam presentes com suas empresas e tradições e seus suntuosos 
palacetes. Era a época dos “coronéis de punho-de-renda”, que 
associados aos demais e refugiando-se no Partido Republicano 
Fluminense, faziam do mesmo seu hino e propaganda de 
pseudoliberalismo. Sufocavam quaisquer movimentos de contestação 
que porventura aparecessem e lhes estorvassem a liderança local, como 
o ocorrido com o movimento operário que sucumbiu a estas e outras 
diversas pressões. (SILVEIRA FILHO, 1984) 

 

Petrópolis surgiu como a “imperial colônia”, ou fazenda, em 1843. Em 1857, já 

era elevada à categoria de cidade, também por decreto imperial. Passou, portanto, a ter 

                                                             
62 A presença efetiva ou simbólica do poder central, de certa forma, surgiu na iniciativa do imperador e 
prosseguiria pelo menos até a década de 1960. No governo militar, Petrópolis (tal como Volta Redonda 
e Brasília) foi “elevada” à condição de “município de segurança nacional”, uma vez que poderia constar 
na agenda dos presidentes-generais, dada a tradição do veraneio. Pouco após o AI-5, o prefeito seria 
cassado por haver criticado o presidente Costa e Silva, então em veraneio na cidade.  Um interventor foi 
nomeado para a prefeitura. 
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uma câmara municipal, que cuidava das questões administrativas, através de um 

intendente nomeado pelos vereadores. Desde a primeira legislatura, e ao longo das 

primeiras décadas do século XX, as ocupações destes vereadores dão uma mostra de 

quem eram estes primeiros “coronéis de punho-de-renda”: durante pouco mais de meio 

século, foram eleitos proprietários de terras, ex-militares, ex-funcionários públicos, 

grandes capitalistas, comerciantes; e profissionais liberais – especialmente advogados e 

médicos. O presidente da Câmara exercia, de certa maneira, a liderança máxima do poder 

político, assumindo o papel de um prefeito.  

Com a proclamação da república, em 1889, as Câmaras Municipais foram 

dissolvidas em janeiro de 1890, por decreto estadual, sendo substituídas pelos Conselhos 

de Intendência, formados por sete membros escolhidos pelo governador. Em 1892 

ocorreram as primeiras eleições diretas no período republicano – e a composição do 

plenário, segundo as ocupações dos vereadores, não se alterou substancialmente. A 

elevação da cidade à condição de capital do Rio de Janeiro (1893-1903) fez com que 

Petrópolis obtivesse destaque cenário político estadual, ao lado de Campos e Niterói. 

Ainda assim, não surgem na cidade expressivas lideranças políticas. A exceção é 

Hermogêneo Silva63, o primeiro governador fluminense eleito (1892) e cuja base política 

                                                             
63 “Hermogêneo Pereira da Silva nasceu em 7 de janeiro de 1848, na Fazenda do Engenho Novo do 
Retiro - Freguesia de Cordeiro - Município de São Gonçalo da Província do Rio de Janeiro. Foi acadêmico 
de Medicina e esteve na Guerra do Paraguai (...) [Foi]deputado estadual, presidindo por três anos a 
Assembleia Legislativa, da qual pediu renúncia por discordar do retorno da Capital do Estado para o 
município de Niterói, continuando, entretanto, presidente da Câmara Municipal de Petrópolis. Por aqui, 
presidiu a Câmara Municipal por diversos anos: 1892, 1893, 1894, 1895 (mas pediu para não exercer), 
1896, 1897, 1901, 1902, 1903, 1904, 1908, 1909 e 1910. Em 1909, enquanto elegia-se ainda como o 
mais votado vereador de Petrópolis, foi também eleito Senador da República, cargo que não chegou a 
exercer (...) Após licenças repetidas depois do início de mais um triênio sob sua presidência, abandona a 
vida pública em 14 de abril de 1910 (...) Faleceu, aos 67 anos de idade, em Petrópolis, no dia 5 de maio 
de 1915”. Recuperação da memória histórica do Legislativo petropolitano. Câmara Municipal de 
Petrópolis, 2013. Disponível em: 
 http://www.cmp.rj.gov.br/arquivos/PDF/Historiadacamara.pdf 
Consultado em 13.09.2016 
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era Petrópolis, apesar de seu nome estar sustentado, na disputa, por correntes fortemente 

ligadas ao governo federal64. 

A ingerência do governo estadual na vida pública de Petrópolis iria ser observada 

ainda em 1916, quando o então presidente do Estado, Nilo Peçanha, nomeou Oswaldo 

Cruz como o primeiro prefeito – ato que tirava da Câmara as decisões executivas. “Nilo 

Peçanha interveio autoritariamente em Petrópolis e por tabela na pacata Paraíba do Sul, 

criando por decreto prefeituras nos dois municípios. Era o tiro de misericórdia na 

autonomia municipal fluminense, como um todo e, especificamente na petropolitana” 

(VASCONCELLOS, 201365). Tratava-se, naquele contexto, de submeter as correntes 

políticas de oposição a Peçanha, segundo o autor: 

 
A Prefeitura Municipal foi criada pelo Decreto n º 1496, de 28 de julho 
de 1916, do Dr. Nilo Peçanha, chefe do executivo estadual. Na ocasião, 
comenta Ruy Monteiro, Nilo visou, além do motivo formal de restaurar 
a Estrada União e Indústria, principal via de comunicação entre Rio e 
Minas Gerais, esvaziar com clara intenção política as funções 
administrativas da Câmara Municipal, tradicional reduto oposicionista 
a sua liderança, e submeter o município ao controle do nilismo, força 
oligárquica imperante no Estado (idem) 

 

Por questões de saúde, Oswaldo Cruz iria licenciar-se do cargo no ano seguinte, 

sendo substituído por Oscar Weinschenck, também nomeado pelo governo estadual. Os 

prefeitos seguintes seriam igualmente nomeados até 1924 quando, após a primeira eleição 

direta, foi eleito Joaquim Moreira. Ressalte-se, porém, que Moreira era senador – e, na 

impossibilidade de acumular os cargos, licenciava-se e transmitia o cargo ao presidente 

da Câmara, voltando a assumi-lo nos recessos do Senado. Joaquim de Paula Buarque, 

eleito em 1927, governou até 31 de dezembro de 1929, sendo substituído por Ari Barbosa, 

                                                             
64 MONTEIRO, Rui, Eleições municipais em Petrópolis (1922-1989). Petrópolis: Gráfica Serrana, 1990. 
65 Disponível em: http://ihp.org.br/site/default.htm 
Consultado em 13.09.2016 
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igualmente eleito. Barbosa, porém, foi destituído por determinação do governo central, 

então vitorioso na chamada revolução de 1930.  

Nos anos 1920, as disputas políticas locais se deram em torno de dois grupos, 

ambos constituídos no âmbito do Partido Republicano Fluminense: os “buarquistas”, 

liderados por Paula Buarque; e os “moreiristas”, vinculados ao ex-prefeito e senador 

Joaquim Moreira. Estas disputas, para além dos períodos eleitorais, resultaram em 

acusações mútuas, enfrentamento e também conflito de rua, com uma vítima fatal, ainda 

no ano de 1929 – no âmbito da campanha eleitoral daquele ano, supostamente fraudada. 

Mas, conforme já observado, os poucos confrontos derivados de disputas eleitorais foram 

eventos isolados, evolvendo pequenos grupos ou mesmo uns poucos indivíduos. 

Somente após a revolução de 1930 observa-se mudanças significativas quanto ao 

contexto político-partidário. O governo provisório estabeleceu uma nova estrutura 

administrativa, o chamado sistema das interventorias, que atribuiu ao poder central a 

nomeação de interventores para os governos estaduais. E, aos interventores estaduais, o 

poder de nomear prefeitos. Em alguns poucos, tal como em Petrópolis, o prefeito foi 

nomeado pelo presidente do governo provisório, Getúlio Vargas, conforme assinala a 

pesquisadora Priscila Alcântara (2011). A autora acredita que a escolha do interventor de 

Petrópolis deve-se ao fato de a cidade ser “estratégica” no contexto econômico e político.  

(...) em dezembro de 1930 Getúlio Vargas nomeia o engenheiro gaúcho 
Yêdo Daudt Fiúza para assumir o executivo do município. Fiúza era 
primo do empresário João Daudt D’Oliveira, colega de Getúlio na 
Faculdade de Direito de Porto Alegre. Daudt D’Oliveira era amigo de 
Vargas e atuou de forma expressiva no movimento que o levou ao 
poder. O empresário intermediou as relações entre Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul nas primeiras reuniões que deram origem à Aliança 
Liberal (ALCÂNTARA, 2011:4). 

 

O movimento de 1930 estabeleceu alterações significativas no cenário político-

partidário de Petrópolis: “Com a Revolução de 1930, o esfacelamento partidário se 

concretiza, resultando no engajamento das várias correntes sob siglas diversas” (Idem). 
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Da mesma maneira, 1930 também significou mudanças importantes no âmbito 

administrativo: a prefeitura deixa de ser o objeto de disputa quando, no contexto do novo 

regime, suprimem-se as eleições. A polarização entre buarquistas e moreiristas, na disputa 

pelos cargos na prefeitura e câmara de vereadores, ao menos momentaneamente, perdeu 

a razão de ser devido à intervenção federal. Mas se as nomeações criaram conflitos em 

vários pontos do país, devido aos interesses contrariados dos poderes locais, em 

Petrópolis se deu o contrário: paulatinamente, o prefeito Fiúza passou a catalisar as 

diferentes correntes políticas “esfaceladas”, criando o já citado “consenso” em torno de 

seu nome – um equilíbrio no cenário político que, conforme observado, começa a terminar 

em 31 de dezembro de 193466.  

1.3.1 Enfrentamentos e conflito: alguns precedentes 

O inédito consenso em torno de Fiúza, conforme observado, foi um período de 

relativo equilíbrio, mas há décadas as classes dominantes locais, mesmo em questões 

municipais, submetiam-se (ou eram forçadas a isto) ao poder central. Ressalte-se, porém, 

que as disputas políticas não se limitaram apenas aos conflitos entre os “coronéis de 

punho-de-renda” – e nem eles próprios foram os únicos atores políticos na história da 

cidade. As classes menos favorecidas, ainda que não estivessem representadas no âmbito 

político-partidário, promoveram notáveis manifestações ao longo da história de 

Petrópolis antes de 1935. 

                                                             
66 À guisa de exemplo, vale citar o texto inscrito em uma placa de bronze no Palácio Amarelo, sede da 
Câmara Municipal, que parece apontar a posição dos vereadores petropolitanos em relação ao prefeito 
interventor: “Sr. Dr. Iêdo Fiuza. Nunca saístes desta casa. A vossa orientação, os vossos métodos, o 
vosso critério no manuseio da coisa pública, o vosso escrúpulo funcional, a vossa independência de 
caráter, o vosso destemor, a vossa altaneria forjaram uma alma para a administração que entrou como 
um sôpro de fé por aqui e aqui ficou impregnando de um sentido singular o amor de todos nós por 
Petrópolis. Algum dia, sr. Dr. Iêdo Fiuza, quando Petrópolis se tiver desdobrado em perspectivas 
imprevisíveis nos cenários do futuro; uma metrópole se tiver levantado entre as montanhas, sobre os 
ombros das gerações vindouras e, a nós todos, tiverem sucedido os nossos filhos e os nossos netos – 
Petrópolis de amanhã – fundirão de novo essa placa para completar a inscrição: O Povo a Iêdo Fiuza; 
àquele que traçou o caminho – os que atingiram a meta do roteiro” 
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Ademais, a compreensão dos objetos centrais do presente trabalho passa por uma 

necessária contextualização, considerando outros eventos precedentes análogos. Esta 

contextualização é tão ou mais pertinente sob a ótica que observa tais conflitos como 

exemplos de ruptura da propalada “harmonia social”.  

 “Sempre houve a preocupação das elites locais em consolidar a imagem de uma 

cidade tranquila e pacata, habitada por uma população ordeira e trabalhadora, incapaz de 

subverter a ordem estabelecida” (MACHADO, 2003:14). Esta imagem, presente no 

discurso das elites, aponta que conflitos políticos e/ou de classe etc simplesmente não 

existiam – ou, ainda, eram sempre circunscritas a uma esfera de ação bastante limitada.  

A imagem “bucólica” começa a apresentar algumas fissuras a partir do processo 

de industrialização do município, que começa ainda nos anos 1870 e se intensifica nas 

primeiras décadas do século XX. Inicia-se, assim, ainda segundo MACHADO (2010), 

um contraponto entre “cidade imperial X cidade operária”. A organização da classe 

trabalhadora em torno de movimentos reivindicatórios foi responsável pelas primeiras 

greves, ainda no século XIX. 

Dado isso, tomando como base objetos centrais do presente trabalho 

(agrupamentos político-partidários e enfrentamento), em um segundo momento também 

é necessário compreender sua natureza e os fenômenos em que se inserem. Para tanto, é 

preciso referir-se aos conceitos vinculados aos objetos, em particular aqueles que tratam 

de ação coletiva, movimentos sociais e confrontos políticos, com as necessárias 

distinções. 

A ação coletiva é inerente às sociedades desde suas origens: uma parcela do grupo 

social, unida em torno de reivindicações ou projetos comuns, manifesta-se em favor deles. 

Para TARROW (2009), no entanto, esta conceituação não é sinônimo de movimento 

social. Segundo o autor, “é apenas quando a ação coletiva contra antagonistas é sustentada 
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que um episódio de confronto se torna um movimento social” (p.23 – grifo meu). Este 

entendimento salienta, portanto, o confronto como um marco para categorizar os 

fenômenos em tela: “A ação coletiva torna-se de confronto quando é empregada por 

pessoas que não têm acesso regular às instituições, que agem em nome de exigências 

novas ou não atendidas e que se comportam de maneira que fundamentalmente desafia 

os outros ou as autoridades” (TARROW, 2009:19). 

 E, quanto ao confronto político, afirma o autor: 

 
“O confronto político ocorre quando pessoas comuns, sempre aliadas a 
cidadãos mais influentes, juntam forças para fazer frente às elites, 
autoridades e opositores. Tais confrontos remontam ao início da 
história. Mas prepará-los, coordená-los e mantê-los contra opositores 
poderosos é a contribuição singular dos movimentos sociais – uma 
invenção da Idade Moderna que acompanhou o surgimento do Estado 
moderno”. (TARROW, Sidney, 2009, p.18) 

 

A partir desta análise, é possível observar os enfrentamentos da década de 1930 

em Petrópolis como fenômenos que guardam uma certa originalidade. Com pouco menos 

de um século de vida, a cidade até então testemunhou poucas mobilizações que 

derivassem confrontos, nos quais “pessoas comuns” se opuseram “às elites, autoridades 

e opositores”. Tomando por base a historiografia local, não se encontram facilmente 

registros que caracterizem uma ação coletiva, tornada de confronto “em nome de 

exigências” ou em assumido desafio aos “outros ou às autoridades”. Ainda assim, é 

necessário, para a devida contextualização, citar episódios que antecederam os eventos 

de 1935 – especialmente no que diz respeito à relação entre ações coletivas/ 

enfrentamento e desafio as autoridades constituídas. 

Um dos primeiros registros de enfrentamentos desta natureza em Petrópolis ocorre 

nos primeiros anos de vida da cidade – ou melhor, ainda nos tempos da Imperial Colônia. 

O incidente, que a historiografia local denomina “motim dos colonos”, deveu-se às 

desavenças entre o administrador (portanto, representante máximo da autoridade 
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provincial e que, em paralelo, respondia ao próprio imperador) e o pároco local, um padre 

alemão que contava com o apoio da maioria dos colonos alemães. Em 26 de março de 

1856, o administrador prendeu um colono alemão durante uma missa, o que resultou na 

revolta de populares:  

(...) o Cel. Albino, fazendo valer sua autoridade, compareceu à igreja 
que se achava superlotada acompanhado de dois policiais e suspendeu 
a coleta que os colonos João Dupré e João Loos haviam iniciado. Como 
o primeiro se houvesse insurgido contra a medida, o diretor, ato 
contínuo, mandou detê-lo. A multidão (...) permaneceu, de início, 
estupefata em frente ao templo para logo se enfurecer e investir contra 
os policiais, desarmando-os e libertando Dupré. A seguir, tocou a vez 
ao Cel. Albino de ajustar contas com os colonos. Encurralado em um 
canto, foi ele insultado e ameaçado pelos homens, sendo-lhe respeitada, 
contudo, a integridade física. Mas as mulheres, as nossas doces e suaves 
antepassadas de 1856, não se conformaram com a “moleza” de seus 
pais, irmãos e maridos, e investiram, imediatamente, contra o diretor da 
colônia, empurrando-o, rasgando-lhe as roupas e dando-lhe beliscões. 
E teria sido jogado dentro do rio, não fora a providencial intervenção 
de João Meyer e alguns outros poucos colonos (FRÓES, Gabriel 
Kopke. O caráter petropolitano – Parte I. 1958, IHP).  

 

Tendo conseguido fugir do local, nas horas seguintes a autoridade provincial 

tentou usar de força para reprimir os manifestantes.  

 
Em face da atitude dos alemães, o Cel. Albino mandou mobilizar todas 
as forças disponíveis para a reação. Convocou, inicialmente, a força 
imperial estacionada em Petrópolis; solicitou, a seguir, a remessa da 
força militar do moinho de pólvora; pediu, também, a vinda da Guarda 
Nacional da Estrela; armou, ainda, os paisanos não alemães da própria 
localidade; e chamou por fim, os escravos das fazendas vizinhas (...) 
Sabedores de tais resoluções, os alemães de todos os quarteirões 
acorreram ao centro da colônia, dispostos a tudo. (...) Não se 
registraram mortes, mas que o sangue correu, correu. E houve muita 
prisão. (...) (Idem) 

 

O desfecho do caso demonstra claramente qual era o nível da autoridade e de seu 

exercício na “cidade de Pedro” naquele contexto: 

Por força de tais acontecimentos, achavam-se em Petrópolis, a 28 de 
março de 1856, além do Imperador, o presidente da Província, Luiz 
Antonio Barbosa, e o chefe de polícia José Ricardo Sá Rego. O 
Imperador ordenou a libertação dos colonos presos, enquanto que o 
presidente da Província determinava a abertura de inquérito para 
apuração das responsabilidades. (Ibidem) 
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Enfrentamentos de maior relevância serão registrados no período republicano. Em 

1903 a Câmara Municipal foi invadida por manifestantes. Um funcionário morreu e 

houve depredação. Esta, porém, não teria sido uma manifestação “popular” – mas, sim, a 

iniciativa de um grupo específico e restrito, vinculado ao governo do Estado: o presidente 

da Câmara chegou mesmo a afirmar que o grupo invasor era constituído de “desordeiros 

e soldados de polícia à paisana, armados de machados, facas, punhais, cassetetes e 

revólveres”67, que procuravam as atas eleitorais da votação recém terminada. O 

presidente sugeriu que o grupo agiu com a conivência das autoridades estaduais. Não 

seria, portanto, um evento no qual “os organizadores usam o confronto para explorar 

oportunidades políticas, criar identidades coletivas, reunir pessoas em organizações e 

mobilizá-las contra oponentes mais poderosos” (TARROW, p.19). 

O contexto da mobilização dos trabalhadores traz para a cidade um novo contexto 

de enfrentamento: “Tilly formulou um ‘modelo de sistema político’ para a análise da ação 

coletiva, a partir do qual elaborou um conjunto de condições para a mobilização, estando 

entre as principais as oportunidades-ameaças para os desafiantes e a facilitação-repressão 

das autoridades” (TARROW, 2009:36). Uma das primeiras greves (talvez a primeira) 

registradas em Petrópolis, em 1891. Ocorreu na Companhia Petropolitana e teria sido 

reprimida a tiros por um grupo de policiais68. Os operários desta empresa voltariam a 

cruzar os braços em 1907, devido à demissão de um contramestre. Mas, desta vez, teriam 

recebido a tiros os seis praças da força policial (dias depois “reforçados” com outros 

quatro praças vindos de Niterói) enviados para suspender o movimento, que congregaria 

1.300 funcionários. Os manifestantes também teriam atacado com dinamite a casa do 

                                                             
67 Gazeta de Petrópolis, edição de 20 de fevereiro de 1903, primeira página. 
68 Na Companhia Petropolitana teria ocorrido a primeira greve operária em Petrópolis, em 1891. O 
Tempo, 22 de julho de 1891, página 2. 
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gerente da empresa69. Embora citem feridos nos confrontos, jornais da época não falam 

em mortos ou presos neste incidente. 

 Em novembro de 1917, uma semana após a declaração de guerra do Brasil à 

Alemanha, uma multidão promoveu saques e quebra-quebra no Centro de Petrópolis70. 

Casas comerciais, clubes, um jornal publicado em língua alemã, a editora Vozes de 

Petrópolis e uma escola, todos “suspeitos” devido aos vínculos com a colônia alemã, 

foram depredados na noite do dia 2 e na madrugada do dia 3 de novembro. Um incidente 

isolado (i.e., sem que houvesse uma articulação prévia) deu origem a esta manifestação 

“nacionalista”, que se resumiu àquelas datas. No entanto, é necessário observar que esta 

circunstancial constituição de uma multidão, por apenas algumas horas e sem que tenha 

havido enfrentamento contra a autoridade constituída (e, aliás, nem contra “opositores” 

reais) só se viabilizou devido à inatividade desta mesma autoridade. Em outras palavras, 

foi um “enfrentamento” surgido da impossibilidade de reação e, principalmente, da 

inoperância do Estado. 

Com efeito, na manifestação de 1917 os então desafiantes tiveram liberdade de 

ação especialmente devido à improvável e remota possibilidade de repressão, tal como 

informava um jornal da época: “A polícia nada pôde impedir, pois dispõe de apenas seis 

soldados”71 que teriam de controlar uma multidão calculada em mais de mil indivíduos72. 

Seria possível dizer que prevaleceu neste episódio portanto, um binômio “oportunidade-

facilitação”. 

Entretanto, três meses antes da manifestação “nacionalista”, a articulação da 

autoridade constituída já havia se manifestado com intensidade. Trabalhadores de 

Petrópolis (têxteis, ferroviários e “chauffers”, mas também padeiros, cocheiros e 

                                                             
69 Gazeta de Notícias, 1 de março de 1907, p.2. 
70 Tribuna de Petrópolis, edição de 4 de novembro de 1917, primeira página. 
71 Gazeta de Notícias, edição de 3 de novembro de 1917, p.3. 
72 Tribuna de Petrópolis, edição de 3 de novembro de 1917, primeira página. 
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ambulantes, responsáveis pela distribuição de carne, leite e legumes) aderiram à greve 

geral de agosto, que vinha senda articulado pelo movimento operário de todo país nas 

semanas anteriores. “A Noite” (edição de 6 de agosto de 1917) informou que 

aproximadamente 15 mil trabalhadores aderiram à paralisação em Petrópolis – sem que, 

inicialmente, fossem registrados casos de violência coletiva, mantendo-se “em absoluta 

calma”. A “Gazeta de Notícias” (edição de 5 de agosto de 1917) elogiou a ação da polícia, 

também destacando o clima pacífico da paralisação – embora ressaltasse que o 

contingente policial na cidade estivesse sendo reforçado com mais 120 homens, vindos 

de outras cidades. 

Nos dias seguintes, porém, surgiu uma voz discordante: segundo o deputado 

federal Horário de Magalhães, residente em Petrópolis, passeatas de grevistas haviam 

sido duramente reprimidas pela polícia, que também fechou uma “sociedade operária” e 

investiu, com cavalaria, contra os manifestantes – que reagiam, levantando barricadas. 

Segundo o parlamentar, foram registrados vários ataques a populares, “achando-se 

Petrópolis em pé de guerra”.  

O também deputado Maurício de Lacerda reiterou as acusações contra a polícia. 

A repressão seria ainda mais descabida porque, segundo o parlamentar, que afirmou 

“conhecer o operariado” residente na cidade, o proletariado da cidade era necessariamente 

“gente ordeira”. Ecoando um discurso que remonta o início da colônia alemã, afirmou 

Lacerda: “Poderá haver outro operariado no Brasil que seja tão ordeiro e laborioso como 

o de Petrópolis, não, porém, superior a ele”73.  

É bem verdade que Lacerda também lamentou tais incidentes porque “Petrópolis 

é a residência do corpo diplomático estrangeiro, do escol da sociedade, elementos em 

sobressalto com as violências verificadas”. Independentemente da classe social afetada, 

                                                             
73 As informações sobre Horário de Magalhães e Maurício de Lacerda têm como fonte A Razão, edição 
de 8 de agosto de 1917, p.8. 
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porém, o parlamentar definia que uma repressão das autoridades, portanto, parecia 

injustificada naquele nível de violência. 

Em 1918, quando da revolta anarquista de novembro, essa configuração foi 

alterada. Os operários petropolitanos aderiram parcialmente à greve geral convocada 

pelos anarquistas e não se registrou qualquer incidente de violência. Mas, possivelmente, 

não devido à ausência de repressão:  

 
Atendendo às solicitações insistentes do prefeito de Petrópolis, o 
presidente do Estado do Rio requisitou ontem ao vice-presidente da 
República, em exercício, a força federal para manter a ordem pública 
naquela cidade serrana. (...) Às 5h30 da tarde seguiam o 9º Batalhão do 
3º Regimento de Infantaria (...) e uma seção de metralhadoras (“Correio 
da Manhã”, edição de 21 de novembro de 1918, primeira página).  

 

Na mesma edição, comentando a “tranquilidade” de Petrópolis, em contraste com 

vários incidentes de conflito no Rio, em Niterói e em Campos (bem como também em 

outros estados) ocorridos naquela semana, o “Correio da Manhã” publicou o seguinte 

registro: “Esperava-se ontem um sério movimento grevista em Petrópolis. Registramos o 

fato com uma nota finamente elegante, que melhor ficaria na seção da vida social: ‘A 

greve subiu para Petrópolis fugindo do tempo quente daqui debaixo’”74. Ironias à parte, 

cinco dias depois seis homens foram presos na cidade “como agitadores”75. 

Dois dias depois, um aliviado chefe da polícia estadual, confirmando dezenas de 

ocorrências de violência na capital e em outros municípios fluminenses, iria afirmar: 

“Comentou-se na cidade serrana que um dos planos dos celerados era atacar o Colégio de 

Sion, onde se educam dezenas de meninas das melhores famílias cariocas”76. Fosse 

verdadeira ou falsa, esta informação também teve um contraponto: “Durante o dia de 

                                                             
74 Correio da Manhã, edição de 21 de novembro de 1918, p.2. 
75 Correio da Manhã, edição de 24 de novembro: “Foram à polícia apresentados os indivíduos João 
Machado Meirelles Bastos, André Joaquim Ribeiro, Miguel F. Gonçalves, Antônio Cavalcanti de 
Albuquerque Filho. Foi preso também Manoel Gonçalves, que chegou recentemente de São Paulo, vindo 
a serviço, segundo se diz, da causa dos anarquistas”. 
76 Correio da Manhã, edição de 24 de novembro de 1918, primeira página. 
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ontem correram em Petrópolis os mais fantásticos boatos sobre a decretação da greve 

geral movida por intuitos anarquistas”77. 

Uma greve de operários têxteis iria acontecer, em Petrópolis, no ano de 1923. Os 

grevistas reivindicavam melhores salários – e teriam sido igualmente reprimidos pela 

polícia:  

Muito embora tivesse caráter pacífico este movimento de operários 
petropolitanos, a polícia local impediu a reunião dos mesmos se 
reunissem e fechou a sede da UOFT [União dos Operários em Fábricas 
de Tecidos] (...) essa atitude do delegado de polícia de Petrópolis 
causou certa estranheza no meio proletário (“Jornal do Brasil”, 19 de 
setembro de 1923, p.8). 

 

Não parece coincidência, portanto, que ainda em 1923 tenha sido transferido de 

Niterói para Petrópolis, em caráter definitivo, o 1º Batalhão de Caçadores (cujas 

atribuições, posteriormente, incluiriam a guarda presidencial). E que em 1924 fosse criada 

a Guarda Municipal, um poder de polícia submisso à prefeitura, sendo uma das mais 

antigas do país.  

“Multidões, tumultos e reuniões espontâneas são mais uma indicação de que há 

um movimento em processo de formação do que movimentos de fato” (TARROW, p. 

23). Em Petrópolis, com efeito, houve manifestações proletárias e greves isoladas 

(devidamente acompanhadas ou reprimidas pelas autoridades) ao longo de toda a década 

de 1920 e também nos anos de 1930 e 1931.  

A reconstituição dos eventos de mobilização social e enfrentamento na cidade de 

Petrópolis, até aqui, teve como fonte principal os jornais de época, locais ou nacionais. A 

possível imprecisão e a impossibilidade de confirmar alguns dados (bem como a eventual 

omissão de informações, tal como ocorreu em vários períodos da história brasileira) são 

                                                             
77 Gazeta de Notícias, edição de 21 de novembro de 1918, p. 3 
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fatores a serem levados em conta. E, além disso, em que pese a consistência destas fontes 

também é preciso considerar um outro aspecto:  

 
Mesmo se tivermos a paciência de consultar todo este material [jornais], 
ele pode não nos levar muito longe, pois, com frequência, tende a 
apresentar a questão exclusivamente do ponto de vista do governo, da 
oposição política oficial, da aristocracia ou da classe média mais 
próspera – em suma, do ângulo de grupos e classes superiores àqueles 
a que geralmente pertencem os participantes. Na verdade, tais fontes 
raramente nos dirão muito sobre a identidade dos manifestantes ou de 
suas vítimas, e notavelmente pouco (em geral) sobre a configuração 
mais detalhada dos acontecimentos ou sobre os motivos ou 
comportamento dos que deles participaram mais. (RUDÉ, 57:2003) 

 

Com efeito, mesmo assumindo a parcialidade ou insuficiência léxica de tais 

fontes, é necessário observar que somente em 1934 manifestantes na cidade de Petrópolis 

passaram a ser denominados de uma forma diferente. Neste evento, já não apareceriam, 

nas páginas de jornais, como “operários”, “proletários”, “grevistas”, “paredistas”, 

“elementos”, “nacionalistas”, “populares”, “desordeiros” etc. Em 1934, os manifestantes 

seriam definidos, no mais das vezes, apenas como “petropolitanos”. Ou, mais 

simplesmente, como “cidadãos”. 
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CAPÍTULO II - A “cidade verde” e a “cidade vermelha” 

 

 O presente capítulo enfoca os aspectos mais marcantes do embate ideológico AIB 

X ANL e, em particular, suas manifestações em Petrópolis nos meses que antecedem os 

conflitos de junho de 1935. Para tanto, serão reconstituídos eventos ocorridos na cidade 

referentes à atuação da Ação Integralista Brasileira e da Aliança Nacional Liberadora. 

Serão observados, portanto, fatores que, direta ou indiretamente, proporcionaram a 

articulação das siglas no âmbito local, bem como a expressiva mobilização de adeptos. 

Para além dos eventos, no que diz respeito à AIB serão considerados ainda seus possíveis 

vínculos com grupos conservadores locais, notadamente católicos, tal como ocorreu em 

outras partes do país. Avalia-se também as eventuais relações entre os integralistas de 

locais e as representações fascista e nazista na cidade. Por outro lado, tenta-se 

reconstituir o rápido crescimento ANL, seja no país como um todo, seja apenas em 

Petrópolis, cotejando as características desta mobilização nos âmbitos nacional e local. 

Em paralelo, e por indispensável, serão também observados, ainda que de forma breve, 

os fundamentais aspectos ideológicos que opunham integralistas e aliancistas. 

 

 
2.1 A “cidade verde” 

 Foram semanas movimentadas na rua do Imperador, a principal de Petrópolis. Em 

fins de fevereiro de 1935, ali desfilaram automóveis lotados de foliões, no tradicional 

corso que anualmente abria os festejos de carnaval. Na semana seguinte, em 7 de março, 

era realizada, na mesma rua, a sessão preparatória para o II Congresso Nacional 

Integralista, que começaria no sábado e que reuniria aproximadamente cinco mil 

filiados78 vindos de 17 estados.  

                                                             
78 Tribuna de Petrópolis, edição de 8 de março de 1935. Primeira página. 



83 
 

 Uma semana antes, foliões percorriam a cidade cantando “Grau Dez”, de 

Lamartine Babo e Francisco Alves, a marchinha mais popular naquele carnaval. Já no dia 

9, centenas de militantes da AIB desfilavam pela rua do Imperador entoando o “Hino 

Integralista”. Findo o desfile, os militantes perfilados ouviram o discurso do líder nacional 

do movimento, Plínio Salgado que, dentre outros pontos, destacou: 

A realização de nosso congresso na cidade de Petrópolis subordina-se 
a uma realidade: o integralismo não se concentra nas capitais, mas 
envereda pelo interior, refletindo o anseio dos brasileiros. O país é feito 
destas cidades, onde vem atuando o integralismo, como o é a cidade de 
Petrópolis (“Tribuna de Petrópolis”, edição de 12 de março de 1935, 
p.3). 

 

 No Congresso de Petrópolis a AIB sofreu uma restruturação, a partir da criação 

da Câmara dos 40 (um departamento consultivo, subordinado diretamente a Plínio 

Salgado); do Conselho Supremo (reunindo chefes provinciais e secretários nacionais); e 

o mais importante setor do movimento, a Corte do Sigma, que congregava as mais 

expressivas lideranças integralistas. Além disso, concedeu-se mais autonomia às 

secretarias (até então denominadas “Departamentos”) – somando-se a partir daí, além das 

já existentes, as de Arregimentação Feminina e Plinianos; Imprensa; Relações Exteriores; 

e Assistência Social.  

 Para além dessas mudanças, no entanto, houve também a proclamação de 

Petrópolis como “cidade verde”, título que, incorporado a um conjunto simbólico criado 

pelos integralistas, aludia à cor adotada pela AIB para seus uniformes. O clima para o 

anúncio do “título” era de otimismo para os “partidários do sigma” locais: em pouco mais 

de um ano, a AIB havia organizado uma estrutura considerável em todo o município, 

alardeando um crescente número de afiliados e notável atividade de propaganda e 

doutrinação.  

Embora já houvesse manifestações integralistas em Petrópolis desde 1933, foi no 

dia 7 de janeiro de 1934 que se oficializou a criação do primeiro núcleo municipal, sob a 
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chefia do bancário Raymundo Padilha79. De início, a representatividade da AIB em 

Petrópolis ainda era bastante reduzida. Segundo investigação do Serviço de Ordem 

Política e Social (sem data, mas realizada provavelmente ainda no primeiro semestre de 

1934), havia somente 20 integralistas entre os quase 90 mil habitantes de Petrópolis. A 

ocupação destes primeiros filiados dá uma ideia, ainda que muito incompleta, dos setores 

da sociedade local onde o ideário da AIB vinha encontrando receptividade: apenas um 

dos militantes tinha curso superior (um médico, possivelmente Figueira de Melo, que 

viria a exercer uma expressiva liderança no integralismo local); uma era comerciante (a 

dona de uma floricultura) e outros três trabalhavam na prestação de serviços (um hoteleiro 

e dois bancários). Os demais eram seis operários, três comerciários, um mecânico, um 

bombeiro, um lavrador, um guarda noturno, um motorista, um sapateiro, um hoteleiro, 

um gráfico e um estudante80.   

O reduzido grupo inicial, porém, iria crescer devido a iniciativas para conquistar 

adeptos. Uma delas foi a criação de um jornal, em atendimento a uma recomendação do 

chefe supremo, Plínio Salgado. “A Marcha”, cuja primeira edição saiu em 19 de maio de 

1934, tornou-se o porta-voz do movimento integralista em Petrópolis (ANEXO 2). 

Embora tenha havido, em todo o país, 138 publicações oficialmente vinculadas à AIB81 

ao longo dos cinco anos de história do movimento integralista somente seis tiveram 

caráter eminentemente local – e, dentre eles, “A Marcha”82. 

 No primeiro semestre de 1934 foram fundados, além do núcleo municipal, em 

janeiro, um subnúcleo distrital no bairro do Itamaraty. Em agosto, outro núcleo seria 

                                                             
79 Jornal de Petrópolis, 10 de janeiro de 1934, primeira página. 
80 Prontuário número 8/11823 – sem data, SOP (Arquivo Público do Estado do Rio). 
81 OLIVEIRA, Rodrigo Santos de. A imprensa da Ação Integralista Brasileira em perspectiva. In: 
GONÇALVES, Leandro Pereira; SIMÕES, Renata Duarte. Entre tipos e recortes: histórias da imprensa 
integralista. Guaíba, Sob Medida. 2011:19-46. 
82 Lamentavelmente, há apenas poucos exemplares do jornal integralista disponíveis para consulta na 
Biblioteca Municipal de Petrópolis (edições de 16 e 23 de junho; 27 de julho de 1934; e 7 de setembro 
de 1939).  
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inaugurado no vizinho distrito de Cascatinha. Nas duas localidades, os moradores eram, 

em sua grande maioria, empregados ou vinculados à Companhia Petropolitana, a maior 

indústria local. “A Marcha” descreveu, em cores bastante otimistas, o suposto apoio 

popular em uma destas inaugurações: 

 
Foi um acontecimento deveras empolgante a instalação, no dia 12 do 
corrente, do Núcleo Distrital do Itamaraty (...) O que, porém, ninguém 
imaginou, nem mesmo os integralistas daquele bairro, foi a estupenda 
manifestação popular com que foi recebida a milícia integralista. De 
fato, não há palavras que traduzam o entusiasmo dos moradores do 
Itamaraty (...) pessoas de todos os sexos e de todas as classes sociais 
tomaram a si a grandiosa surpresa que iam fazer aos ‘camisas verdes’ 
num trabalho de entusiástica improvisação (...) estavam formadas duas 
alas especíssimas (sic). Eram senhoras, crianças, velhos, uma 
formidável mole humana que, ao avistar os integralistas, prorrompeu 
em vivas e palmas vibrantíssimas (...) Pétalas de flores eram lançadas 
sobre os ‘camisas verdes’ enquanto rebentavam foguetes no espaço (“A 
Marcha”, 23 de junho de 1934, primeira página). 

 

 Embora restem poucos exemplares de “A Marcha” para consulta, seu conteúdo 

pretende sugerir um rápido crescimento do número de filiados da AIB, malgrado o visível 

entusiasmo (e possíveis exageros) de seus redatores. Se, em janeiro, o Dops avaliava que 

havia 20 integralistas vivendo em Petrópolis, “A Marcha” iria informar, em junho, que a 

citada instalação do núcleo do Itamaraty lotou o salão do Itamaraty F.C. e que, devido a 

isso, “inúmeras pessoas foram obrigadas a permanecer na rua juntamente com 100 

integralistas que haviam cedido seus lugares” (idem). A mesma edição fala ainda de “um 

senhor de cerca de 60 anos” que, entusiasmado, naquela mesma solenidade filiou-se à 

AIB, juntamente com seus quatro filhos. E cita, nominalmente, outros 12 integralistas, 

além do líder local, Raymundo Padilha. 

Na edição que anuncia a inauguração de uma segunda sede municipal, na rua do 

Imperador (“O integralismo em Petrópolis”), o jornal descreve que esta foi a “sessão 

inaugural a que, até hoje, afluiu o maior número de integralistas e familiares”83. A mesma 

                                                             
83 A Marcha, edição de 27 de julho de 1934, primeira página. 



86 
 

notícia informa que na solenidade ocorreu a adesão de “quatro novos companheiros” que 

prestaram juramento à AIB, bem como seis meninos que “ingressaram na seção juvenil”. 

A edição também faz referência específica à movimentação integralista nos bairros do 

Bingen e Alto da Serra (notadamente regiões fabris): “Prosseguem nestes bairros e está 

despertando grande interesse nos meios operários os trabalhos de coordenação do nosso 

[integralista] movimento” (idem). 

A iniciativa de atuar intensamente em áreas de grande concentração operária 

manifestava o objetivo da AIB de articular-se com o operariado, tal como vinha ocorrendo 

em algumas outras regiões do país. Para João Ricardo Caldeira, no cenário brasileiro dos 

anos 1930 “chama a atenção a presença de 30% de operários e comerciários inscritos em 

partido84 como a AIB” (1999:56).  Machado (2005), por sua vez, salienta o esforço 

integralista em conquistar os têxteis de Petrópolis. Que Alexandre Oliveira, por sua vez, 

definiu da seguinte forma: “Petrópolis se transformou em uma arena de disputas, de um 

lado integralistas, de outro aliancistas. Esta disputa teve como alvo principal os operários 

petropolitanos” (2009:19). 

Em “A Marcha” também é possível encontrar artigos que denotam este interesse. 

Tal como “O nosso sindicalismo e os exploradores do operariado”, assinado por José A. 

Soares, segundo quem “o nosso movimento se estriba justamente na base sindicalista”: 

A atitude que alguns elementos de sindicatos locais têm tomado 
fazendo circular entre seus amigos que somos contra os sindicatos é a 
balela mais sem cabimento que já temos ouvido (...) O que fazemos e 
continuaremos a fazer é tão somente o combate a organizações com o 
rótulo de sindicatos, mas que não passam, no fundo, de organizações 
que existem exclusivamente para o fornecimento, em época própria, de 
centenas de funcionários papáveis (sic) a senadores, deputados e 
vereadores, recomendados ou saídos do Ministério do Trabalho (“A 
Marcha”, edição 23 de junho de 1934, página 2).  

 

                                                             
84 Observe-se que, embora fosse esse um objetivo de seus dirigentes, a AIB não chegou a constituir-se 
num partido político reconhecido pelo Estado. 
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Destaque-se, ainda no âmbito das relações entre integralismo e as questões 

trabalhistas, que a criação do primeiro Sindicato dos Bancários de Petrópolis85 foi uma 

iniciativa do chefe municipal da AIB, Raymundo Padilha, ele próprio funcionário do 

Banco do Brasil.  

O esforço de propaganda do núcleo integralista em Petrópolis também promoveu 

desfiles e palestras, devidamente anunciadas em outros jornais locais. Além disso, 

também criou uma escola noturna para adultos: 

A escola não colocava como exigência para a matrícula a filiação ao 
integralismo, medida que não restringia o público alvo e que poderia 
ser uma oportunidade de conquista de novos adeptos ao movimento. Os 
objetivos da AIB na cidade, naquele momento, era angariar adesões de 
todas as camadas sociais, inclusive das camadas com um grau 
considerável de escolaridade” (OLIVEIRA, 2014:33). 

 

Observe-se ainda, ainda em “A Marcha”, notícia que faz referência à atuação de 

propaganda dos “camisas verdes” petropolitanos em outra esfera, com o anúncio do 

lançamento da peça teatral “O Integralista”: “Petrópolis vai ter a honra de lançar a 

primeira peça integralista brasileira”86, afirmou Reynaldo Chaves, diretor do 

Departamento de Cultura Artística do núcleo municipal e um dos diretores de “A 

Marcha”, ainda em 1934.  

O número de filiados à AIB em Petrópolis, portanto, crescia. Mas a definição das 

classes sociais representadas, a partir da ocupação profissional dos militantes, ainda é 

uma tarefa imprecisa. Os dados iniciais registrados pelo Dops, ainda no primeiro semestre 

de 1934, bem como a intensa propaganda nos bairros proletários nos meses seguintes, 

permitem supor que, grosso modo, os empregados do comércio, operários e artesãos 

compunham a maior parte do contingente. A criação de uma escola também faz deduzir 

                                                             
85 A Offensiva, edição de 11 de agosto de 1936, página 7. 
86 A Marcha, edição 23 de junho de 1934, página 2 
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o baixo nível de instrução de muitos filiados – situando-os, por conseguinte, nos estratos 

inferiores da pirâmide social. 

Tais conclusões são contestadas pelo historiador local Silveira Filho (2003). Ele 

afirma: “Os integralistas conseguiram apoio na massa burocrática da cidade, 

principalmente funcionários públicos, além de ruralistas que ainda compunham um 

segmento importante no município”. Com efeito, a AIB iria fundar, em fins de 1934, outra 

seção em São José do Rio Preto87, então quinto distrito de Petrópolis, cuja atividade 

econômica era fundamentalmente agrícola. O pesquisador, no entanto, não apresenta 

dados que corroborem expressiva atividade integralista na “massa burocrática”. E nem 

uma adesão notável de agricultores.  

Em contrapartida, Silveira Filho salienta que “quanto aos associados, observa-se 

uma diversidade que apresentava também gente humilde e até alguns poucos 

componentes do operariado” embora, lamentavelmente, também não aponte subsídios 

que corroborem tal afirmação. Ao contrário, registros em jornais da época informam que 

havia elementos integralistas em diversas fábricas. Embora nos conflitos de junho de 

1935 a grande maioria dos operários têxteis tenha aderido à ANL (militando, portanto, 

contra a AIB) é pertinente supor que os operários integralistas seriam, sim, uma minoria 

neste segmento social – mas é temerário afirmar que seriam apenas “alguns poucos”. Seja 

pelos indícios factuais, seja pela análise das informações na imprensa local, seja pelos 

dados do Dops, atribuir a preponderância das classes médias e/ou abastadas na 

composição do contingente integralista em Petrópolis é uma conclusão que, nestes 

termos, não se sustenta. 

Mas ainda quanto à quantidade de filiados, há que se considerar: o título de 

“cidade verde”, equivalente ao de “cidade integralista”, foi atribuído pela AIB a cidades 

                                                             
87 Hoje município de São José do Vale do Rio Preto, emancipado de Petrópolis em 1987. 
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de todo o país devido a números considerados expressivos de filiados nas seções locais. 

Quantos seriam eles em Petrópolis? Embora não seja possível determinar um número 

preciso, quando da realização do II Congresso Nacional e da concessão da “honraria”, o 

núcleo de Petrópolis foi apontado pelas lideranças como um dos maiores (senão o maior) 

do Estado do Rio (ou “Província Fluminense”, na nomenclatura da AIB). A imprensa 

integralista sugeria haver por volta de dois mil filiados na cidade imperial88. O próprio 

Plínio Salgado, embora estivesse constantemente em visita à cidade, também seria vago 

em sua estimativa: 

Quando ofereci 100 mil homens ao sr. presidente da República, para a 
defesa da dignidade dos lares brasileiros, houve quem sorrisse com mal 
informada ironia. (...) Ora, existem municípios como (...) Petrópolis (...) 
que contam de 1.000 a 4.000 integralistas. Outros, como Blumenau, 
superam os 5.000 (“A Offensiva”, edição de 30 de julho de 1936, página 
2) 

 

Em virtude da imprecisão sobre o número de filiados, para avaliar o tamanho ou 

a relevância da AIB em Petrópolis é preciso lançar mão de outros subsídios. Em 1936, 

por exemplo, o núcleo local registraria as maiores arrecadações da “Taxa do Sigma” 

(contribuição financeira compulsória para filiados à AIB) no Rio de Janeiro, 

correspondendo a mais da metade do total arrecadado no Estado89. Mas esta arrecadação 

também pode dever-se, como supõe Silveira Filho, a contribuições vultosas de militantes 

abastados. Seja como for, este volume de arrecadações contou pontos para o fundador e 

chefe do núcleo local, Raymundo Padilha. Ele iria assumir maior proeminência na AIB 

após (e possivelmente devido ao) seu supostamente bem sucedido trabalho de 

arregimentação de filiados em Petrópolis. Em 1936 o núcleo local seria elevando a núcleo 

provincial, em substituição a Niterói – com equivalente promoção de Padilha, que  tornou-

se, igualmente, “chefe provincial”:  

                                                             
88 A Offensiva, edição de 4 de abril de 1936, página 3. 
89 A Offensiva, edição de 19 de julho de 1936, p.15 
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Em julho de 1936 (sic), após o congresso integralista de Petrópolis90 
(RJ), [Padilha] foi o único integrante do conselho nacional, então 
extinto, a tornar-se membro do conselho supremo da AIB, órgão de 
caráter mais executivo que o anterior. Ao mesmo tempo, tornou-se 
chefe do partido no Rio de Janeiro91. 

 

Mas uma outra estimativa menos imprecisa sobre o número de filiados pode surgir 

a partir de outro dado relevante. Nas eleições de 1936 (isto é, momento em que a AIB 

atuava sem que houvesse uma corrente política antagônica tão expressiva como a ANL; 

e em que Petrópolis era a “capital” da “Província Fluminense”), o candidato integralista 

à prefeitura, Figueira de Melo, obteve escassos 341 dos 6.240 votos válidos. Na eleição 

para a câmara municipal, dentre os 6.719 mil votos de eleitores petropolitanos a AIB 

obteve um total de 994, elegendo apenas dois dentre 16 vereadores92. Considerando esses 

dados (aqui tomados, de forma apriorística, como reflexo de fidelidade partidária), e 

mesmo contabilizando as mulheres (de expressiva participação no movimento, mas para 

quem o voto era então facultativo e permitido apenas às casadas ou que tinham renda 

própria) e os jovens, parece razoável supor que o número de integralistas na cidade talvez 

até pudesse superar mil pessoas, dentro da avaliação otimista de Salgado. Mas é pouco 

provavelmente que chegasse a duas mil – e talvez nem mesmo 1.500, em uma avaliação 

mais conservadora.  

Vale lembrar que dificuldade em estimar com alguma segurança o total de filiados 

não se restringe a Petrópolis, constituindo-se também em uma incógnita no âmbito 

nacional. Até a decretação do Estado Novo, em 1937 (com a subsequente extinção da 

AIB), teria havido, segundo diferentes autores, entre “entre 600 mil e um milhão” de 

                                                             
90 O congresso, conforme já informado, ocorreu em fevereiro de 1935. 
91 CPDOC, Dicionário biográfico. Disponível em:  
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/raimundo-delmiriano-padilha 
92 A Offensiva, edição de 26 de julho de 1936, p. 2 
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camisas verdes93 em todo o país. Trata-se, no entanto, de um número expressivo, sob 

qualquer ângulo de análise, fator que ia ao encontro de um antigo projeto: desde sua 

criação, em 1932, a AIB pretendeu, segundo Plínio Salgado, sobrepor-se a questões 

regionais e congregar o país em torno de uma causa única. 

O termo “integralismo” é derivado de integral, conotando totalidade, 
contra a democracia dos partidos e em favor de uma sociedade 
totalitária. O símbolo do integralismo era a letra grega sigma, de soma, 
somatória, integração, sugerindo que o movimento era uma síntese de 
todas as ideologias, acima das diferenças (MAIO, 2007:50) 

 

O II Congresso Nacional, que proclamou Petrópolis como “cidade verde”, seria o 

momento de transformar a Ação Integralista Brasileira no primeiro partido de massas do 

Brasil. Faz-se necessário observar as bases esta pretensão se sustentava.  

 
2.1.1 AIB, integralismo e fascismo  

 Criada em 7 de outubro de 1932, em São Paulo, a Ação Integralista Brasileira foi 

um movimento nacionalista, antiliberal, anticomunista, antidemocrata e anti-imperialista 

(TRINDADE, 1979). Batizada como o movimento homônimo português, a AIB foi 

fundada por Plínio Salgado, o principal ideólogo do movimento e que, posteriormente, 

assumiria a chefia nacional da AIB. Ele já havia obtido notoriedade, como escritor, ao 

participar do movimento modernista, nos anos 1920, momento em que suas obras já 

apresentam um cariz nacionalista e anticomunista. Em 1930. Salgado viajou à Itália, onde 

se encontra com Benito Mussolini. À época, escreveu para amigos brasileiros: “Tenho 

estudado muito o fascismo. Não é exatamente o regime que precisamos, mas é coisa 

semelhante” (cit in TRINDADE, 1979: 76). O integralismo pode ser considerado o 

primeiro movimento de massas do Brasil republicano, ainda segundo Trindade. 

                                                             
93 CPDOC: “Anos de incerteza: Ação Integralista Brasileira”. Disponível em: 
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/RadicalizacaoPolitica/AIB 
Consultado em 10.01.2017 
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Eleito deputado estadual pelo Partido Republicano Paulista, em março de 1932 

Salgado assumiria a presidência da Sociedade de Estudos Políticos (SEP), voltada para a 

orientação política a partir do debate sobre a conjuntura nacional – naquele momento 

abalada pelo golpe de 1930 e, em breve, pela revolta constitucionalista de 1932. Ainda 

naquele ano, Salgado lançou o “Manifesto de Outubro”, que constituiu a base do 

pensamento integralista. Trata-se de uma carta de intenções dirigida “à Nação Brasileira 

– Ao operariado do país e aos sindicatos de classe – Aos homens de cultura e pensamento 

– À mocidade das escolas e das trincheiras – Às classes armadas!”. Neste documento são 

apresentados pontos que Salgado considerava essenciais para a reestruturação nacional: 

valores (união e harmonia nacionais); corporativismo; respeito à hierarquia; a família 

como célula social; e nacionalismo hegemônico, superior a divisões de classe ou 

partidárias, essência de um (portanto) integralismo nacional. No campo ideológico, situa-

se claramente em oposição às correntes então dominantes.  

O capitalismo atenta hoje contra esse direito, baseado como se acha no 
individualismo desenfreado, assinalador da fisionomia do sistema 
econômico liberal-democrático. Temos de adotar novos processos 
reguladores da produção e do comércio, de modo que o governo possa 
evitar os desequilíbrios nocivos à estabilidade social. O comunismo não 
é uma solução, porque se baseia nos mesmos princípios fundamentais 
do capitalismo, com a agravante de reduzir todos os patrões a um só e 
escravizar o operariado a uma minoria de funcionários cruéis, 
recrutados todos na burguesia. O comunismo destrói a família para 
melhor escravizar o operário ao Estado; destrói a personalidade humana 
para melhor escravizar o homem à coletividade; destrói a religião para 
melhor escravizar o ser humano aos instintos; destrói a iniciativa de 
cada um, mata o estimulo, sacrifica uma humanidade inteira, por um 
sonho, falsamente científico, que promete realizar o mais breve 
possível, isto é, daqui a 200 anos, no mínimo94. 

 

Outros intelectuais, como Miguel Reale e Gustavo Barroso, uniram-se a Salgado 

na produção de obras e manifestos que se tornaram o esteio ideológico do integralismo. 

Nos meses subsequentes, a AIB angariou milhares de adeptos em todo país e viria a se 

                                                             
94 Cit in ARAÚJO, Ricardo Benzaquen de. Totalitarismo e revolução: o integralismo de Plínio Salgado. 
Rio de Janeiro, Jorge Zahar. P. 16. 
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notabilizar, na memória e no imaginário dos brasileiros, devido ao grande número de 

rituais e práticas sui generis, especialmente no uso de uniformes (as camisas verdes) nas 

solenidades e, principalmente, nas marchas públicas. “Desde 1932, um movimento 

fascista chamado integralismo vinha por igual ganhando força. O líder do integralismo, 

Plínio Salgado, usava os aparatos do fascismo europeu – camisas verdes, desfile de 

milícias, violência de rua contra os radicais da esquerda” (SKIDMORE, 1969:41) [Grifos 

meus]. 

Para a compreensão do papel da AIB, porém, e bem mais importante que seus 

aspectos ritualísticos, é necessário observar mais acuradamente seus fundamentos 

ideológicos. Um primeiro aspecto importante é a definição clara de suas relações com o 

fascismo – ou, melhor, definir se a AIB era de fato fascista. Segundo Trindade: 

 
O integralismo seria um movimento fascista em função da composição 
social de seus aderentes; das motivações de adesão de seus militantes; 
do tipo de organização do movimento; do conteúdo explícito do 
discurso ideológico; das atitudes ideológicas de seus aderentes; enfim, 
do sentimento de solidariedade do movimento com relação à corrente 
fascista internacional (TRINDADE, 1979: 4). 

 

Este “sentimento de solidariedade à corrente fascista” ecoava no discurso 

integralista, que tinha como fundamentos o combate à liberal-democracia, ao socialismo 

e ao “capitalismo internacional”, então entendido como instrumento de controle social 

manipulado por maçons e judeus. Um tradicional slogan da AIB (“contra o capitalismo e 

contra o comunismo”) parece resumir a plataforma ideológica dos integralistas, surgindo, 

no âmbito nacional, como uma alternativa à polarização democracia liberal X comunismo 

soviético. 

Aproximadamente 15 anos antes, outra não havia sido a pretensão do fascismo 

italiano, fonte de inspiração (reconhecida pelo próprio Salgado) para a AIB. No entanto, 

o chefe supremo dos integralistas pretendeu dotar seu movimento de originalidade – ou, 



94 
 

ainda, de um pensamento político-doutrinário adequado especificamente ao cenário 

brasileiro: 

O integralismo aceita do fascismo o conteúdo 'revolucionário, o 
nacionalismo, a orientação superior do Estado', a base sindical-
corporativa, o princípio da solidariedade social, mas impõe-lhe uma 
restrição: não deve desrespeitar os direitos fundamentais da pessoa 
humana”95 (TRINDADE, 1979:261). 
 
 

Em sua obra, Hélgio Trindade reconstitui a trajetória da AIB desde a 

contextualização do cenário político brasileiro, ainda nos anos 1920, bem como a 

formação intelectual de Salgado; até uma análise da composição social do movimento. 

Sob este último aspecto, observe-se que uma das conclusões do trabalho – apontando que 

o integralismo tinha entre seus adeptos, de forma predominante, indivíduos da classe 

média – em princípio não se configura no cenário em tela, que é a cidade de Petrópolis. 

Reitere-se, porém, um dos pontos centrais da obra, que é a caracterização do integralismo 

como fascista desde seu processo de origem:  

 
A influência da expansão de ideias fascistas faz da década de 30 no 
Brasil um período de ascensão de ideias radicais de direita. (...) A 
publicação, neste período, de uma série de livros analisando a situação 
política brasileira numa perspectiva antiliberal, bem como o 
aparecimento de várias revistas e movimentos ideológicos de 
orientação fascista, monarquista ou corporativista, comprovam a 
receptividade das ideias autoritárias na década de 1930. A importância 
desses grupos é desigual à sua ação e revela uma predisposição em 
influenciar ideologicamente o governo provisório. Mais tarde, a maior 
parte desses grupos políticos ou intelectuais vai se amalgamar na Ação 
Integralista Brasileira” (TRINDADE, 1979:97) 

 

As diferenças nos ideários do fascismo e do integralismo (ainda que obedecendo 

a lógica de se tratar de diferentes cenários e contextos) deram margem a questionamentos 

sobre a obra de Trindade – considerando-se, em particular, a teoria de que o integralismo 

                                                             
95 O integralismo viria a aceitar do fascismo mais do que apenas “o conteúdo revolucionário e o 

nacionalismo”: aceitaria também ajuda em dinheiro do governo italiano (SENTENFUSS, 2003).  
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não é somente resultado direto do fascismo italiano, mas, igualmente, de um pensamento 

autoritário dominante nos círculos intelectuais brasileiros, independentemente de 

experiências políticas estrangeiras. São questionamentos que o pesquisador Alexandre 

Ramos, reconstituindo a crítica a Trindade, sintetizou da seguinte forma: “a AIB era 

fascista ou não? Foi influenciada só pelo fascismo ou teve outras influências?” 

 
A hipótese apresentada por Trindade tornou-se um dado empírico, foi 
naturalizada, de modo que falar em Integralismo é falar, 
automaticamente, em fascismo – o que, em última análise, significa 
afirmar que ele nada tinha de modernista ou que os traços católicos e 
autoritários do contexto intelectual da época não eram tão importantes 
sobre sua caracterização (...) Todo um contexto intelectual (da década 
de 1930 e anterior a ela) marcado por forte tendência ao autoritarismo 
(SADEK, 1978, p. 80) é prontamente descartado de modo que tal 
pensamento autoritário é transformado em artigo de importação, não 
existindo em solo nacional.(RAMOS, 2014: 334;335) 

 

Não cabe aqui reconstituir as minúcias deste debate historiográfico que, desde a 

década de 1970, põe em questão a tese do caráter eminentemente fascista da AIB – ou, 

ainda, a equivalência do integralismo ao fascismo. Importam, para os objetivos do 

presente trabalho (que envolvem prioritariamente o entendimento de um conflito político 

específico) outras duas possíveis conclusões. A primeira considera que a AIB foi 

efetivamente considerada e definida como fascista pelos seus principais opositores, que 

viriam a se constituir na Aliança Nacional Libertadora, de resto autodenominada 

“antifascista” (e não “anti-integralista”). O segundo volta-se para os pontos de encontro 

entre a doutrina integralista e o “pensamento autoritário” então vigente na sociedade 

brasileira, com particular destaque para a convergência e interseções entre o ideário da 

AIB e o conservadorismo da época, que, malgrado terem sido apontados por Trindade, 

constituem-se igualmente na base de argumento para os críticos de sua obra.  
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2.1.2 A AIB: perspectivas nacionais e locais 

Críticas à parte, destaque-se um outro momento na reconstituição e análises do 

integralismo, também efetuadas por Trindade, que assumem particular importância no 

entendimento do aspecto conservador do movimento: a relevância do pensamento 

católico (e conservador) como influência no pensamento integralista. 

 
Pode parecer muito evidente dizer que a Igreja é anticomunista. Mas 
existia uma preocupação sistemática na organização católica (...) E ao 
mesmo tempo que a ação católica se volta de maneira muito mais ativa 
para os setores populares, suas políticas se tornam cada vez mais 
presentes. Uma das formas encontradas foi a fundação do Centro Dom 
Vital, que mostrava a preocupação da igreja com a formação de 
intelectuais católicos, que iriam fazer a ligação com os ‘operários’ 
(SILVA, 2001:88).  

 

Repudiando o comunismo e a democracia liberal, tal como a AIB, o centro teve 

expressivo papel na formação de opiniões e também nas concepções integralistas. 

Segundo o próprio Salgado, a revista “A Ordem”, do Centro Dom Vital, exerceu 

influência na sua formação política e, consequentemente, na construção do ideário da 

AIB.  

O Centro conduziu uma expressiva atitude de pressão sobre todas as 
formas liberais e esquerdizantes. Daí seu apoio – mas não total 
identificação – aos movimentos integralistas e das oligarquias, 
traduzindo uma atitude dúbia entre conservadorismo e reacionarismo 
fascitoide’ (CARONE, 1973:197) 
 
 

Em 1935, o Centro Dom Vital (bem como a Liga Eleitoral Católica, criada em 

1932) era dirigida pelo intelectual Alceu Amoroso Lima que, sem muita ponderação, pode 

ser considerado como um dos mais expressivos porta-vozes da corrente conservadora e 

católica. “Sob a direção vigorosíssima do Dr. Alceu Amoroso Lima (Tristão de Ataíde) o 

CDV aspira (...) a necessidade de curar a inteligência brasileira da apostasia religiosa e 

reconciliá-la com a nação brasileira”96.  

                                                             
96 A Ordem, edição de julho de 1935, página 25. 
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Destaque-se que, também em 1935, Alceu morava em Petrópolis, onde dirigia a 

Companhia de Fiação e Tecidos Cometa, uma das envolvidas na greve que se seguiu aos 

distúrbios de junho.  

O pensamento do intelectual quanto às relações trabalhistas, manifestado em obras 

e pronunciamentos, vai ao encontro de pontos essenciais do integralismo e é assim 

sintetizado pelo historiador Paulo Henrique Machado: “Na visão de Alceu, os operários 

e os sindicatos eram naturalmente bons, mas, sob a influência ‘subversiva’ dos 

comunistas, desviavam-se de sua ‘missão’, gerando desordem” (MACHADO, 2010:58). 

Não por acaso, Alceu será identificado por setores da ANL como “integralista”, como se 

verá adiante, muito embora não fosse filiado à AIB.  

A eventual relação católicos-militantes em Petrópolis, no entanto, não parece tão 

notável quanto em outros pontos do país, nos quais houve iniciativas bem mais 

expressivas. Foi o caso de alianças chanceladas pela Ação Católica Brasileira, tal como, 

por exemplo, ocorreu no Ceará – caso da Legião Cearense do Trabalho e Liga Eleitoral 

Católica. Mas, em Petrópolis, não é possível afirmar que tais articulações tenham sido tão 

notáveis ou, ao menos, que tenham estabelecido vínculos observáveis – malgrado o papel 

de representantes como Tristão de Ataíde. Informativos católicos e a imprensa locais não 

trazem informações substanciais sobre qualquer ligação dos movimentos católicos com 

sindicatos, associações trabalhistas etc – e, menos ainda, com a militância da AIB.   

Note-se ainda que, no Ceará, naqueles primeiros anos pós 1930, a articulação de 

movimentos católicos e o integralismo se dava muito em função da oposição a grupos 

militares “revolucionários” de 1930. E atuava, principalmente, como força de sustentação 

de outro fenômeno conservador local: o coronelismo (REGIS, 200897). Ainda assim, e 

ainda no âmbito do Nordeste, a tônica do possível vínculo integralismo-catolicismo em 

                                                             
97 RÉGIS, João Rameres. Integralismo e coronelismo: interfaces da dinâmica política no interior do 
Ceará (1932-37). Tese apresentada ao PPGH da UFRJ. Rio de Janeiro, 2008. 



98 
 

outras regiões poderia ser de oposição às oligarquias locais, com um matiz fortemente 

anticomunista, tal como ocorreu, por exemplo, no Maranhão, conforme aponta João 

Caldeira98. Devido a isso, também não é possível afirmar que a possível articulação 

catolicismo-integralismo, notável em outros pontos do país (e de resto, verificável 

principalmente na ação de personagens isolados) encontre um paralelo considerável com 

o cenário de Petrópolis, dada a ausência de elementos que permitam situar o fenômeno 

do coronelismo na cidade serrana. 

Ressalte-se porém que, fosse na fala do próprio Alceu (em aspecto estrito); fosse 

na influência que o pensamento conservador e católico poderia exercer em Petrópolis 

(num aspecto mais amplo), a cidade se configura, sob este ângulo, como um cenário 

conservador e, portanto, convergente ao pensamento integralista. Trata-se de, reitere-se, 

do cenário no qual sobrevivia, por exemplo, o discurso segundo o qual as relações ideias 

entre patrões e empregados eram necessariamente harmônicas, em contraponto ao 

conceito marxista clássico da “luta de classes”, conforme também aponta MACHADO 

(2010). Some-se ao contexto conservador da cidade de Petrópolis, ainda destaca o autor, 

todo um arcabouço de “tradições” vinculadas à monarquia e à família imperial, valores 

caros ao nacionalismo dos integralistas. 

 Conforme já observado, em paralelo à construção deste matiz conservador é 

possível considerar ainda um outro viés “autoritário”, intrínseco ao discurso totalitarista 

da AIB, aspecto que também poderia situar Petrópolis no campo de influência da AIB: 

além de colônias de italianos, alemães e descendentes, havia na cidade sedes do Partido 

Fascista Italiano e do Partido Nazista. Embora fossem iniciativas patrocinadas por 

governos estrangeiros, funcionaram sem qualquer entrave até o início de 1938, quando 

                                                             
98 CALDEIRA, João Ricardo de Castro. Integralismo e a política regional: a ação integralista no 
Maranhão (1933-1937). São Paulo: Annablume, 1999. 
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da imposição de medidas restritivas do Estado Novo. Haveria algum tipo de relações entre 

tais representações e o núcleo local da AIB? 

Fossem quais fossem, porém, não seriam exclusivamente locais. Bertonha 

(2001)99 observa que “em alguns núcleos (especialmente em São Paulo e no Rio Grande 

do Sul), porém, essa situação de presença maciça de descendentes de imigrantes era ainda 

mais pronunciada”. E, especialmente, que para além das relações entre as lideranças da 

AIB e o Fascio, “há casos registrados de simples militantes integralistas que se 

relacionavam intimamente tanto com seus equivalentes fascistas como com os órgãos do 

governo fascista em São Paulo”.  

Gertz (1987), por sua vez, destaca o vivo germanismo da comunidade teuto-

brasileira do Rio Grande do Sul e um eventual sentimento de solidariedade para com a 

Alemanha. Ele observa, no entanto, que as relações entre AIB e NSDAP foram marcadas 

principalmente por atritos – embora aponte, igualmente, para as tentativas de 

aproximação. Prevaleceu, no entanto, lembra Seitenfuss (2003), uma fronteira formal 

entre militantes fascistas e nazistas a partir da determinação alemã, em 1935, de somente 

incluir alemães natos nas fileiras do NSDAP local – e eventuais afinidades ou vínculos 

ideológicos não foram, na prática, determinantes para que integralistas, teuto-brasileiros 

ou não, transitassem em uma militância dual, tal como ocorreu entre os descendentes de 

italianos e o Fascio em São Paulo. 

No início dos anos 1930 já atuava em Petrópolis uma célula do Partido Fascista, 

dirigida pelo comerciante italiano Vicente Marchese. Em outubro de 1933 foi fundada a 

sede (Fascio), na rua do Imperador100, que também abrigava o Dopolavoro (“associação”) 

                                                             
99 BERTONHA, João Fábio. Entre Mussolini e Plínio Salgado: o fascismo italiano, o integralismo e o 
problema dos descendentes de italianos no Brasil. Revista Brasileira de História, vol.21, nº 40. São 
Paulo, 2001. Disponível em  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882001000100005 
Consultado em 12.12.2017 
100 Tribuna de Petrópolis, edição de 17 de outubro de 1933. Página 2. 
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Paolo Diana. Sua principal atuação, conforme informam a imprensa e historiadores locais, 

era a oferta de cursos de língua italiana e a promoção de eventos sociais, alguns dos quais 

em homenagem a datas importantes do calendário fascista, tais como a fundação, na Itália, 

do primeiro Fascio de Combatentes, em 1919, núcleo que daria origem ao PFI. Note-se, 

porém, que mesmo nestes casos o teor “doutrinário” poderia ter mais vínculo com o 

orgulho nacional do que, propriamente, com o ideário de Mussolini. 

Realizou-se anteontem, às 15 horas, comemoração do 16º aniversário 
da fundação do primeiro Fascio de Combatentes. É uma data caríssima 
ao regime novo da Itália, pois marca uma das etapas iniciais desse 
movimento cívico (..) O professor Alleva fez um discurso sobre a 
grandiosa data de 23 de março relembrando as várias fases da história 
italiana, para chegar à atualidade, à Itália de Mussolini – forte, 
prestigiosa e intimorata. Realçou o valor dos italianos, o novo espírito 
que o duce ressuscitou em seu povo, colocando a pátria ao lado das mais 
acatadas nações contemporâneas (“Tribuna de Petrópolis”, edição de 
26 de março de 1935. Página 3).   

 

Não se registra, na imprensa local, porém, que a sede do fascio em Petrópolis 

tenha sido um espaço de atividade eminentemente política. A grande maioria das notícias 

e comunicados refere-se à atividade do setor feminino, em eventos sociais. O Dopolavoro 

fechou as portas poucas semanas após o rompimento das relações diplomáticas entre o 

Brasil e as potências do Eixo, em 1942101. 

Distinta foi a atuação dos nazistas. Reunidos no Stutzpunkt Petropolis (“ponto de 

apoio”), subordinado à célula do Auslander Organization (“Organização para o 

Exterior”) do partido nazista102 no Rio, os militantes organizaram-se a partir de 1934, 

atuando junto à colônia teuto-brasileira, conforme atestam convites publicados em 

alemão para palestras de doutrinação publicadas na imprensa local. A ação dos nazistas 

desenvolveu-se também na instituição de uma célula da Hitlerjungend (“Juventude 

                                                             
101 Tribuna de Petrópolis, edição de 8 de agosto de 1942, página 3. 
102 A ação do NSDAP (National Sozialistsche Deutsche Arbeiter Partei) não era clandestina e, com seus 
quase três mil integrantes em 17 estados, era a maior organização nazista fora da Alemanha (DIETRICH, 
Ana Maria. Nazismo tropical? O partido nazista no Brasil. Tese de doutorado. FFLCH, USP, 2007. 



101 
 

Hitlerista”) no Colégio Kopke; e nas palestras realizadas no teatro Petrópolis ou no 

Deutsche Saengerbund Eintracht (“Coral Concórdia Alemão”), fundado pelos colonos 

alemães em 1863 e que ainda é o mais antigo clube em funcionamento no país. O 

Stutzpunkt, inicialmente, tentou estabelecer aí a sua sede – proposta rechaçada pelos 

sócios do clube. Observe-se, porém, que mesmo sem aceitar a presença do Stutzpunkt, o 

Saengerbund Eintracht não deixava de festejar datas importantes para o calendário 

nazista, tal como o Hitlerstag (“Dia de Hitler”)103, momento em que a bandeira do Brasil 

era hasteada ao lado da bandeira com a suástica e do retrato do Füher; ou de participar da 

campanha de doações, promovida anualmente, na Alemanha, pelo partido nazista – a 

Wintershilfe (“auxílio de inverno”). 

Os nazistas iriam estabelecer sua sede em 1936, próxima à rua do imperador. Mas 

esta representação teve uma trajetória ainda mais curta do que a representação fascista: 

foi fechada em janeiro de 1938, sendo registradas três prisões e apreensão de material de 

propaganda104. 

Embora documentados nos jornais de época e em trabalhos acadêmicos, as 

iniciativas e discursos de fascistas e nazistas em Petrópolis não revelam qualquer relação 

(nem mesmo de “atrito”) com a AIB. Da mesma forma, não é possível registrar sequer 

uma menção ao Fascio ou ao NSDAP na fala de lideranças ou militantes integralistas 

locais, seja em artigos publicados ou declarações aos jornais ou às autoridades policiais. 

Pesquisas acadêmicas conduzidas neste sentido também não estabelecem quaisquer 

relações de forma estrita. 

 
2.2 A “cidade vermelha”  

                                                             
103 As informações sobre a atuação do Stutzpunkt Petropolis têm como fontes publicações na Tribuna de 
Petrópolis; e o registro de associados do clube Deutsche Saengerbund Eintracht, rebatizado, durante a 
Segunda Guerra, como Coral Concórdia. 
104 Diário da Noite, 27 de janeiro de 1938. Primeira página. 
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No dia 7 de março de 1935, uma quinta-feira, a AIB realizava seu II Congresso 

Nacional no Palácio de Cristal, conforme já informado. Enquanto isso, a alguns 

quilômetros dali, no distrito de Cascatinha, aproximadamente 600 trabalhadores da maior 

indústria de Petrópolis cruzavam os braços. Os operários da Companhia Petropolitana 

protestavam devido a um comunicado da gerência da empresa, informando que os 

empregados haviam folgado na quarta-feira de Cinzas – mas que teriam de compensá-la 

trabalhando uma hora a mais nos dias subsequentes, o que gerou grande insatisfação105.  

Mas, em algum nível, a greve também protestava contra a realização do evento 

integralista em Petrópolis. “Uma inscrição no chão”, surgida nos arredores da fábrica 

naquele mesmo dia, associava a paralisação a um protesto contra a AIB106. Um tipo de 

protesto que se repetiria meses depois: “Muitos operários da Petropolitana rabiscavam 

injúrias aos integralistas nos muros de Cascatinha, em um confronto trazia marcos 

ideológicos protagonizados pelos operários” (MESQUITA, 2012:78).  

Greves e mobilizações, conforme já observado, não eram incidentes incomuns 

para os operários têxteis de Petrópolis. Reunidos, ainda nos anos 1920, em um sindicato, 

já se organizavam em paralisações e protestos desde a década de 1910 – ou, no caso dos 

operários de Cascatinha, desde os anos 1890. Mas para além de protestos e greves, os 

trabalhadores também se organizaram para a criação, em 1931, do Sindicato dos 

Operários de Cascatinha e, principalmente, do Sindicato dos Operários em Fábricas de 

Tecidos de Petrópolis (SOFTP), reconhecido por parte do Ministério do Trabalho em 

1934. Elencando uma série de conquistas nas décadas anteriores, Mesquita afirma: 

Os anos 30, porém, trazem maior politização e reivindicação por parte 
do operariado. Ainda que houvesse uma postura que trazia marcas de 
“submissão”, passou a se organizar sistematicamente os movimentos 
grevistas dentro da Companhia Petropolitana por meio da atuação do 
sindicato, criado em 1931. (MESQUITA, 2012:119) 

                                                             
105 Jornal de Cascatinha, edição de 9 de março de 1935, primeira página. 
106 Jornal de Cascatinha, edição de 10 de março de 1935, primeira página. 
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Importa em especial, para as metas desta pesquisa, reconstituir a atuação dos 

sindicatos petropolitanos, destacando-se o SOFTP como a estrutura para a constituição 

do núcleo Aliança Libertadora Nacional em Petrópolis. É na sede do sindicato107 que 

passará a funcionar o núcleo da ANL, a partir de abril de 1935. Em uma cidade onde boa 

parte da mão-de-obra estava empregada em fábricas, o perfil operário do aliancista 

petropolitano parece desassociar-se do quadro nacional ou, ainda, aproxima-se mais dos 

métodos da ANL da industrializada São Paulo do que dos núcleos carioca ou fluminenses, 

dada sua relevância nas iniciativas da sigla: 

 
A atividade da ANL em todo o Brasil era diferenciada. As células 
paulistas denunciavam as condições de trabalho e defendiam um salário 
mínimo para trabalhadores manuais; no Nordeste, a ANL atacava a 
corrupção governamental e a exploração do trabalho rural; e no Rio de 
Janeiro dava-se ênfase às liberdades civis. Apesar de ter conseguido 
realizar na base um recrutamento popular (atraindo mais trabalhadores 
manuais que operários) a liderança permaneceu sempre nas mãos de 
setores das classes médias e classes médias altas (PINHEIRO, 1991: 
272). 

 

Considere-se ainda que, no que tange a questão operária, o discurso da Aliança 

avançava pouco em relação à agenda do próprio governo. Seu programa reivindicava 

jornada de trabalho de oito horas, salário mínimo, seguro-desemprego, melhores 

condições de trabalho e equivalência salarial de acordo com a função exercida: “As 

escassas referências à questão operária limitam-se a certos aspectos de proteção ao 

trabalhador, que não vão mais além do que determinava a legislação trabalhista de 

Vargas” (RODRIGUES, 2004:199). Ainda assim, conforme se observa, a classe operária 

em Petrópolis foi o esteio para a organização da ANL. A cessão da sede do SOPFT para 

o funcionamento da ANL revela uma relação intrínseca entre o papel do sindicato e 

                                                             
107 Localizada na rua Marechal Deodoro, a aproximadamente 300 metros da sede da AIB. 
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mobilização da Aliança que, de resto, tinha nos operários têxteis a grande maioria dos 

seus filiados ao núcleo local, conforme atestam as próprias lideranças do movimento. 

Avaliar o papel do Sindicato dos Têxteis de Petrópolis é importante na medida em 

que ele converge para uma corrente historiográfica que assinala ora a forte influência, ora 

o desabrido protagonismo do Partido Comunista na constituição da ANL e na 

arregimentação de filiados, através da militância junto às associações de classe. Parece 

pertinente questionar se, tal como possivelmente ocorreu em outras partes do país, 

também em Petrópolis a atuação do PCB através da mobilização via sindicatos resultou, 

afinal, em uma considerável adesão à ANL.   

Tanto Mesquita quanto Machado, autores de sólidas dissertações sobre 

movimento operário petropolitano nos anos 1930, sugerem ter havido, sim, notável 

influência do PCB na atuação dos sindicatos locais, especialmente no Sindicato dos 

Têxteis. Tais asserções, no entanto, carecem de fontes comprobatórias – restando apenas 

afirmações não embasadas que ecoam o discurso contemporâneo do próprio PCB na 

reconstituição da gênese da Aliança. Mesquita, por exemplo, afirma categoricamente, a 

respeito do SOFTP: “Certamente esse sindicato teve uma participação maior de 

comunistas em seu conjunto” (2012:126). 

Esta ótica, no entanto, não encontra total amparo nos depoimentos reproduzidos, 

jornais da época ou na literatura sobre o tema – e, em alguns momentos, nem mesmo nos 

próprios autores. Em um outro exemplo, Machado informa: “Nos anos de 1931 e 1932, 

verifica-se em Petrópolis um movimento dos sindicatos no sentido de buscar 

reconhecimento junto ao Ministério do Trabalho. Acreditamos que, neste momento, tenha 

ocorrido um enfraquecimento dos comunistas na cidade” (p.66). Em seguida o 

pesquisador avalia que “devido às condições desfavoráveis para uma militância 

autônoma, comunistas e trotskistas decidem atuar dentro da estrutura oficial, sendo 
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responsáveis, em grande medida, pelo aumento de sindicatos reconhecidos (sic) no ano 

de 1933” (p. 67) [grifos meus].  

Ora, os comunistas, embora “enfraquecidos”, poderiam “ser responsáveis em 

grande medida” pelo reconhecimento de sindicatos? A este respeito, DULLES (1977), 

autor também citado por Machado, já observava que: 

 
No Rio de Janeiro, nos anos de 1933 e 1934 (...) a direção do PCB 
efetuou uma autocrítica, resolvendo, por consequência, intensificar o 
trabalho de proselitismo do partido. Também decidiu dar um novo 
impulso à política adotada em São Paulo, em 1932 de cooperação com 
os sindicatos reconhecidos pelo Ministério do Trabalho, com o 
propósito de assegurar, eventualmente, o controle dos mesmos 
(DULLES, 1977:417) [grifos meus] 
 
 

Considerada esta premissa é possível deduzir: os comunistas, “enfraquecidos” não 

poderiam “ser responsáveis” pelo reconhecimento do SOFT e, tendo mesmo algum papel 

neste processo, seria apenas o de cooperar com a entidade após seu reconhecimento, 

visando “eventualmente” assumir seu controle. 

Um outro exemplo: em 1934 o “Jornal de Cascatinha” (veículo intrinsecamente 

ligado ao movimento operário local e, posteriormente, à ANL) publicou dois documentos, 

em diferentes edições: um manifesto da União Operária e Camponesa do Brasil 

(vinculada aos comunistas), manifesto este distribuído em todo o Estado; e uma carta do 

diretor da SOFTP, endereçada ao mesmo jornal, no mesmo ano. Com base nestes dois 

documentos, Machado argumenta:  
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Os textos revelam a presença de comunistas na cidade (...) Além disso, 
a julgar pela forma como o autor do segundo texto108 se dirige a João 
Dias Carneiro [proprietário do jornal], o seu cargo e as posições 
políticas adotadas pela SOFTP, acreditamos que os comunistas 
estivessem com o controle deste sindicato em 1934 (2010:69). [grifo 
meu] 

 

Mesquita parece corroborar a teoria, sugerindo que os documentos teriam sido 

redigidos por “agentes que detinham o controle do sindicato do primeiro distrito 

[SOFTP], indivíduo (sic) de claro linguajar comunista”. 

Há que se salientar, porém: o primeiro texto não faz qualquer referência específica 

a Petrópolis. E, no caso do segundo: definir tacitamente o personagem como comunista 

apenas pela utilização do termo “camarada”, em referência a um interlocutor (que, aliás, 

sequer era filiado ao PCB), soa inconsistente. Tal como afirmar que, em virtude disso, o 

controle comunista sobre o sindicato existisse ou, ainda, que fosse incontestável. Resta 

supor que se trata mesmo de uma crença (“acreditamos”) do(s) próprio(s) autor(es). Que, 

de resto, se opõem às “crenças” da própria polícia política, conforme se verá adiante.   

Se aqui se apontam aqui estes breves exemplos de suposições, imprecisão ou 

inconsistência é menos devido à valorização do detalhe e mais pela necessidade de 

salientar um aspecto relevante na pesquisa sobre o tema, qual seja definir com clareza o 

papel dos agentes envolvidos no processo. Em paralelo, tais exemplos também parecem 

demonstrar a dificuldade de definir claramente o papel do PCB na trajetória sindical dos 

anos 1930.  

                                                             
108 ”Eis a fala do diretor:  

‘Petrópolis 15 de Novembro de 1934.  
Ao camarada João Dias Carneiro. Saudações proletárias:  
É com grande satisfação que venho trazer as minhas felicitações ao diretor do “Jornal de Cascatinha”, 
simpático semanário do qual sou assíduo leitor e assinante, pela nova coluna que acaba de ser 
efetivada, coluna esta que só tratará de assuntos proletários. É digno de registro este acontecimento no 
meio da classe da qual faço parte, por ser isto uma das coisas que já há muito vinha faltando no nosso 
meio, podendo-se assim acreditar no progresso da classe trabalhadora. Sem mais, quero hipotecar 
minha solidariedade proletária, assinando-me. Henrique Dias de Oliveira. Diretor do S.O.F.T.P.227” (cit 
in MACHADO, 2010: 68 e 69) 



107 
 

Além disso, a referência aos exemplos citados também se deve às incontáveis 

análises e narrativas da ação comunista na constituição da ANL em âmbito nacional, ação 

esta indissociável da história da própria Aliança. A dificuldade de se definir um papel 

relevante dos comunistas em Petrópolis, conforme se verá, é talvez reflexo do problema 

maior, que é definir com clareza o papel do PCB na criação, organização e 

desenvolvimento da ANL, sigla na para a qual os comunistas surgem, segundo a obra que 

se consulta, ora como protagonistas, ora como coadjuvantes, ora como inconvenientes 

aliados. 

Mas da mesma forma que é temerário atestar o protagonismo do PCB na questão 

sindical em Petrópolis nos anos 1930, seria igualmente impróprio descartar a presença de 

comunistas ou sua atuação neste processo – ou, ainda, no processo subsequente, que viria 

a ser o estabelecimento da Aliança na cidade. Sua atuação, ainda que através de elementos 

isolados, e de forma velada, é observável, conforme se verá adiante. E esta presença seria 

sugerida até mesmo por uma fonte insuspeita: à época dos conflitos na cidade imperial, 

Alceu Amoroso Lima (na condição de intelectual católico, anticomunista e diretor de uma 

fábrica petropolitana paralisada pela greve de junho, reitere-se) comenta: 

 
Sabemos que o Ministério do Trabalho está se esforçando para expurgar 
dos sindicatos o elemento comunista. É preciso que faça o mesmo com 
muitos elementos do próprio ministério, inclusive inspetores do 
trabalho que fazem muitas vezes o jogo dos sindicatos revolucionários. 
Esse propósito deve ser levado avante com toda a urgência e firmeza, 
pois os acontecimentos de Petrópolis demonstram o que pode um 
sindicato deturpado de sua missão e manejado pelos ‘aliancistas’. A 
demora, entretanto, na providência pode assumir de momento graves 
consequências. E a leviandade de certas autoridades pode prejudicar a 
ação do governo federal. Como foi o caso do interventor Ary Parreiras, 
determinando expressamente a realização do comício aliancista de 
provocação em Petrópolis quando a polícia o havia proibido, havendo 
as tristes consequências (LIMA, Alceu Amoroso. Carta a Gustavo 
Capanema. Rio de Janeiro, 16 de junho de 1935. FGV/CPDOC – 
Arquivo Gustavo Capanema) 
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Com ou seu a presença relevante de comunistas, é fato que, mesmo no seu pouco 

tempo de existência (abril a julho de 1935), o núcleo da Aliança em Petrópolis tenha sido 

tão bem sucedido no quesito mobilização popular, particularmente junto à classe operária. 

Observe-se também que o sucesso da ANL em Petrópolis não deve ser avaliado apenas 

devido ao expressivo número de filiados atingido, mas também pela sua rápida 

articulação: criado em meados de abril, o núcleo fundaria, nas três semanas seguintes, 

subnúcleos em vários pontos no município, incluídos aí Cascatinha, Pedro do Rio e São 

José do Vale do Rio Preto, o mais distante – setores onde, reitere-se, os integralistas já 

estavam representados desde o ano anterior. Além disso, promoveu expressivas 

manifestações: 

Em Petrópolis os comícios sempre contavam com a presença de 
membros do Diretório Nacional [da ANL], destacando-se a figura de 
Roberto Sisson, presente até mesmo na organização da ANL nos bairros 
e distritos petropolitanos. A presença constante de figuras conhecidas 
da ANL, como Carlos Lacerda e Ivan Pedro Martins, revela a 
importância da cidade na estratégia aliancista de combate ao 
integralismo (MACHADO, 2005:79) 

 

Com base na imprensa local109, o autor destaca em particular dois comícios – em 

1º de maio, dia do Trabalho, na praça da Liberdade, com a participação de duas mil 

pessoas, tendo entre os oradores Roberto Sisson, um dos fundadores da ANL e diretor 

geral da sigla. O outro, em 12 de maio, em homenagem à abolição da escravatura, reuniu 

outras três mil pessoas que ouviram discursos do estudante Carlos Lacerda (então filiado 

ao PCB) e do tenente João Cabanas, figura lendária da “Coluna Prestes”.  

Não há dúvidas de que a popularidade dos oradores e os esforços de mobilização 

tiveram papel fundamental nos eventos promovidos pela ANL em Petrópolis. Mas, frise-

se, e conforme observado anteriormente, a hipótese aqui considerada é a de que o fator 

fundamental para o sucesso na arregimentação de significativo número de adeptos para a 

                                                             
109 AS fontes foram o Jornal de Petrópolis e o Jornal de Cascatinha 
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Aliança em Petrópolis, e em curto espaço de tempo, deveu-se menos à ação de lideranças 

ou partidos (comunista ou não) do que a uma estrutura de mobilização previamente 

construída pelos trabalhadores e, posteriormente, pelos seus sindicatos locais. Trata-se, 

reitere-se, de um processo que, em especial no caso dos operários têxteis, já vinha se 

constituindo, entre avanços e recuos, ao longo de quatro décadas. Considerada esta 

premissa, o envolvimento de milhares de indivíduos num esforço de mobilização que não 

durou sequer três meses não poderia mesmo ser um fenômeno avaliado apenas sob o 

ponto de vista “ideológico” – e, menos ainda, partidário – ainda que a causa em questão, 

o antifascismo, fosse um fator catalisador suprapartidário.  

Neste momento, e apesar de eventuais divergências pontuais, vale novamente citar 

a notável pesquisa de Machado – agora para corroborar uma de suas premissas, ponto de 

indiscutível convergência: lembrando que “o único setor mais organizado era o dos 

operários têxteis, cuja sede era utilizada pela ANL”, o autor afirma que, em Petrópolis, 

“o papel de liderança da ANL foi exercido pelo movimento operário”: 

 
A ANL canalizou a luta dos setores populares contra todo o 
conservadorismo existente na cidade. Esta luta foi liderada pelos 
operários que conseguiram ultrapassar as barreiras do economicismo 
travando uma batalha também no plano político e cultural. Além de 
mostrar o papel da solidariedade operária para a consciência de classe. 
O fato de a sociedade petropolitana possuir nas suas entranhas várias 
vertentes do autoritarismo, bem como os elementos de conservação da 
ordem, baseada na família imperial e na igreja católica, fez com que 
houvesse uma forte reação dos setores populares organizados na ANL 
(MACHADO, 2005:97 e 98). 

 

Conforme será observado adiante, para a “massa” de operários petropolitanos esta 

convergência também ocorria entre o idealismo e a sobrevivência: questões ideológicas, 

embutidas do discurso político antifascista da ANL; e questões materiais, vinculadas às 

condições de trabalho, convergiam para o mesmo ponto, no qual é temerário definir com 

exatidão se a motivação dos operários era política ou salarial. 
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2.2.1 ANL: antifascismo, anti-integralismo 

 A Aliança Nacional Libertadora teve uma vida relativamente curta. Criada em 

março de 1935, teve suas sedes fechadas em 11 de julho, por decreto. Seguiria 

“sobrevivendo” até novembro no discurso de seus líderes; e no trabalho clandestino do 

PCB para a deflagração da chamada “intentona comunista”, quando, afinal, extinguiu-se 

como entidade política atuante. Trata-se, portanto, de um período bem menor do que o 

tempo de “vida” da AIB, motivo pelo qual, é claro, o rol de eventos é significativamente 

menor do que aquele que conduz as narrativas sobre o integralismo. Ainda assim, os oito 

meses de existência da Aliança resultaram, ao longo das últimas oito décadas, em um 

grande volume de trabalhos, devido à inequívoca relevância da sigla na história nacional.  

No que diz respeito a esta historiografia, o suposto protagonismo do Partido 

Comunista na criação (ou desenvolvimento) da ANL é uma constante. A relação entre 

ANL e PCB, descrita e analisada em incontáveis obras, é no mais das vezes considerada 

intrínseca. Devido, possivelmente, não apenas da inconstante e contraditória participação 

do partido no movimento durante o período legal da ANL – mas também da atuação dos 

comunistas no período da clandestinidade e, principalmente, da própria intentona: embora 

organizada e conduzida pelo partido, iniciou-se em Natal, em 23 de novembro, em nome 

da Aliança. Seu fracasso resultou na repressão do Estado não apenas a comunistas, mas 

também a antigos membros da ANL que não militavam no PCB e que sequer participaram 

da tentativa de golpe. No que diz respeito à pesquisa histórica sobre este processo, não 

seria absurdo conjeturar que, não obstante os eventos, muitos trabalhos parecem tentar 

vincular a estrondosa popularidade da Aliança, enquanto entidade legal, ao papel 

desempenhado pelo PCB – uma apropriação, no mínimo, bastante indevida, conforme 

será observado. 
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Ainda assim, e mesmo correndo o risco da superficialidade, é possível definir a 

ANL, embora também fosse movida por evidente insatisfação com os rumos do governo 

provisório de Vargas, como prioritariamente “antifascista” – o que, segundo o contexto 

da época, também significava dizer anti-integralista. Esforços de oposição ao 

integralismo encontram precedentes na Frente Única Antifascista, criada em São Paulo, 

em 1933, por iniciativa de membros da colônia italiana vinculados à Liga 

Internacionalista Comunista – uma organização trotskista. Segundo o jornalista, militante 

trotskista e co-fundador da FUA Fúlvio Abramo, no dia 10 de junho de 1933, com a 

presença de quinhentas pessoas, foi lançada publicamente a proposta de criação da Frente 

Única Antifascista (FUA). No dia 25, uma reunião na União Cívica 5 de Julho formalizou 

a criação da sigla. “O Partido Comunista foi convidado a integrar-se ao esforço de 

construção da frente, mas não compareceu ao ato” (ABRAMO, 2014: 36).  

Somente cinco meses depois, após um esforço de mobilização e realização de 

manifestações públicas, e num momento em que a FUA organizava-se para a realização 

de um comício, o PCB aceitou unir-se à frente. Iria abandoná-la no mês seguinte – e, 

ainda assim, “com muita relutância e acerbas críticas aos trotskistas”.  Parece pertinente 

frisar que até mesmo nos episódios referentes à FUA eventualmente podem surgir 

contradições (aparentes ou não) na interpretação do papel desempenhado pelo PCB na 

luta antifascista.  

(...) a Frente sofreu com o impacto do abandono do PCB. Neste 
interregno, a seção do IC [Internacional Comunista, à qual subordinava-
se o PCB] no Brasil tentou realizar uma manifestação isoladamente em 
São Paulo e foi obrigada a anulá-la pela pouca afluência de 
trabalhadores (FREITAS, 1998:105)  

 

Resta saber como o autor poderia aquilatar “o impacto do abandono do PCB” – 

embora, segundo ele próprio, o partido sequer conseguisse organizar um protesto público 

apreciável naquele momento. 
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 Resguardadas as questões referentes ao PCB, porém, pontue-se que, neste 

contexto, o conceito de “fascismo” para a FUA (quiçá para adeptos de outras 

organizações) era abrangente. Vale observar o significativo trecho de um editorial 

publicado em O Homem Livre, órgão oficial da FUA, em 3 de outubro de 1934, no qual 

o conflito a confrontação (física) não era apenas previsível – mas parecia inevitável: 

 
(...) desde que qualquer militante fascista seja golpeado por fascistas, a 
reação pronta e eficaz exercer-se-á sobre a pessoa dos chefes fascistas. 
Se a agressão for de fascista italiano contra italiano serão os secretários 
do Fascio e seus conselheiros a sofrerem as consequências. O mesmo 
acontecerá se as vítimas forem alemãs e brasileiras: seus respectivos 
graduados representantes sofrerão o revide (Cit in ABRAMO, 
2014:47). 

 

 Não é difícil perceber que, na concepção da FUA, filiados ao Fascio, nazistas ou 

integralistas, independentemente da nacionalidade ou filiação partidária, eram todos 

“fascistas”. Com efeito, ao reconstituir a história da Frente o próprio Abramo relata que 

os principais (talvez únicos) antagonistas da FUA sempre foram os militantes da AIB, 

por ele identificados indistintamente como integralistas ou fascistas. 

 O previsto enfrentamento com os integralistas chega ao ápice na chamada “batalha 

da Praça da Sé”, dia 7 de outubro de 1934, quando a FUA se organizou para impedir uma 

solenidade integralista em comemoração ao segundo aniversário de fundação da AIB. 

Seis pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas. A Frente, no entanto, considerou o 

evento como uma vitória sobre os adversários, dado que impediu não apenas uma mera 

solenidade dos “camisas verdes”:  

 
(...) a dissolução do ajuntamento integralista e a dispersão de suas 
hostes uniformizadas não foram apenas uma briga de rua (...) mas, antes 
de mais nada, o desmantelamento de um plano arquitetado pelos 
integralistas para convencer o ditador da absoluta necessidade de 
chamar para a sua companhia, no poder, a força fascista. (ABRAMO, 
2014:70) 
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Em alguns meses, a FUA seria extinta e, de maneira geral, seus membros seriam 

incorporados às fileiras da ANL. Aliás Abramo, que também atribui a criação da Aliança 

ao PCB, afirma que a FUA foi “aniquilada” pela ANL. Divergências partidárias à parte, 

porém, é possível afirmar que os “aliancistas” iriam, sim, assumir o protagonismo da luta 

contra o fascismo/integralismo. Antes e depois da “Batalha da Praça da Sé” houve 

confrontos entre integralistas e antifascistas em outras cidades. Mas o evento de São 

Paulo, bem como o número de mortos e nível de violência, alçou o antagonismo a um 

novo patamar – que, com efeito, já não poderia mais ser considerado apenas nos termos 

de manifestações isoladas ou meras “brigas de rua”. 

Parece difícil não associar a “batalha da Praça da Sé” aos eventos ocorridos em 

Petrópolis, sete meses depois. Por evidente, não há comparação possível quanto ao 

número de vítimas, participantes ou, também, entre os cenários (São Paulo, uma grande 

capital; e Petrópolis, com pouco menos de 90 mil habitantes). Em contrapartida, o 

antifascismo, em São Paulo, era representado por uma entidade importante, mas de ação 

limitada ao cenário paulista; enquanto, em Petrópolis, essa posição seria ocupada pela 

ANL, uma frente de expressão nacional.  

É possível considerar, no entanto, que ambos os eventos circunscrevem-se ao 

período da luta antifascista – isto é, na organização de forças contrárias à AIB, forças cuja 

estrutura seria fortemente abalada com a dissolução da ANL em julho de 1935. Em São 

Paulo e em Petrópolis trata-se de conflitos no espaço público que resultaram em mortes e 

que tiveram por princípio o enfrentamento ideológico, no qual uma associação política 

bastante heterogênea torna-se coesa. Pontue-se ainda, no que tange às semelhanças entre 

os dois episódios, um detalhe expressivo: a participação do tenente João Cabanas, 

também um dos fundadores da FUA, segundo Abramo. Este personagem também estaria 

presente no conflito de Petrópolis. 
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2.2.2 A Aliança Nacional Libertadora como alvo do autoritarismo 

  A ANL entra para a história nacional como um grande movimento de massas, 

capaz de mobilizar milhares de participantes e vários extratos sociais e segmentos 

políticos que, embora acordados em uma série de reivindicações, tinha como principal 

ponto catalisador o antifascismo. Trata-se de uma  

 
Organização política de âmbito nacional fundada oficialmente em 12 
de março de 1935, embora sua ata de fundação seja datada do dia 23 e 
sua instalação pública tenha ocorrido no dia 30. Constituiu uma frente 
ampla em que se reuniram representantes de diferentes correntes 
políticas — socialistas, comunistas, católicos e democratas — e de 
diferentes setores sociais — proletários, intelectuais, profissionais 
liberais e militares —, todos atraídos por um programa que propunha a 
luta contra o fascismo, o imperialismo, o latifúndio e a miséria. Foi 
fechada em 11 de julho de 1935, continuando a atuar na clandestinidade 
até a eclosão da Revolta Comunista, no mês de novembro do mesmo 
ano. (Dicionário Histórico Bibliográfico Brasileiro CPDOC/FGV) 

 

 Conforme já observado, interpretações acerca da iniciativa de criação do 

movimento ainda encontram contradições, especialmente no tocante à iniciativa (ou não) 

do PCB na fundação da entidade. Abramo, por exemplo, atribui categoricamente o 

surgimento da ANL a uma iniciativa do partido. Mas mesmo historiadores notoriamente 

afinados com a crença de que os comunistas estabeleceram os fundamentos da Aliança, 

tal como Anita Leocádia Prestes110, não são tão assertivos, embora apontem fatores 

supostamente “inquestionáveis”. 

Embora não se saiba exatamente de quem foi a iniciativa de fundação 
da ANL, as informações de que se dispõe e, principalmente, os textos 
dos pronunciamentos feitos por esta entidade não deixam lugar a 
dúvidas: a influência das teses defendidas pelo PCB (Partido Comunista 
do Brasil) é inquestionável. Fato este de fácil verificação, quando se 
recorre aos documentos da própria ANL. Havia, contudo, nos primeiros 
documentos dessa entidade uma diferença significativa em relação às 
posições do PCB, pois a ANL, na fase inicial de sua existência, não 
levantava a questão do poder, ou seja, de qual seria o governo que 
deveria implementar suas propostas, consubstanciadas no lema “Pão, 
Terra e Liberdade” (PRESTES, 2005:106) 

                                                             
110 PRESTES, Anita Leocádia. 70 anos da Aliança Nacional Libertadora. Porto Alegre: PUCRS, Estudos 
Ibero-Americanos. v. XXXI, n. 1, p. 101-120, junho 2005 
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   A adesão formal do PCB à ANL só acontecerá em junho (dois meses após, 

portanto, a fundação da entidade), momento a partir do qual, efetivamente, existirá uma 

“influência inquestionável” dos comunistas – manifesta, por exemplo, na citada adoção 

do lema “Pão, Terra e Liberdade”, ausente nos “primeiros documentos” citados pela 

autora. Pontue-se que essa medida, com efeito, não ocorre na “fase inicial” da Aliança, 

mas em junho, já então por recomendação de Luís Carlos Prestes – que, por sua vez, 

atendia a uma determinação da Internacional Comunista, conforme assinala Willian 

Waack (1999).  

Conquanto seja (no mínimo) temerário definir o protagonismo da iniciativa, em 

paralelo à tese da “influência inquestionável” do PCB aponta-se também uma outra 

corrente que, neste processo, se destaca na criação e condução inicial da Aliança, 

conforma assinala Marly Viana: 

 
(...) foram os tenentes dissidentes da Revolução de 30 que tiveram 
maior destaque na organização da ANL (...) Esse contingente militar – 
que não estava ligado ao Partido Comunista e que pouco ou nada ouvira 
falar dele na época – articulou-se ao Partido, dentro da ANL, através da 
figura de Prestes que, apesar de já pertencer ao PC, era visto muito mais 
como um líder tenentista do que como um militante comunista 
(VIANA, 1992: 110) 

 

A primeira referência pública à ANL foi a leitura de uma carta, na Câmara dos 

Deputados, em janeiro de 1935, quando da votação da Lei de Segurança Nacional (a 

chamada “Lei Monstro”), que definia “crimes contra a ordem pública e social”, tais como 

greve de funcionários públicos federais, promoção de “animosidade nas classes armadas”, 

“incitação de ódios entre as classes sociais” e, principalmente, “a organização de 

associações ou partidos com o objetivo de subverter a ordem política ou social” – o que, 

na prática, significava o estabelecimento de instrumentos de repressão aos movimentos 

de oposição ao governo provisório. 
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Durante seus primeiros meses de funcionamento, a ANL enfrentou os 
integralistas e empreendeu intensa pregação contra o fascismo. Seus 
membros e suas atividades foram sistematicamente reprimidos pela 
polícia. O governo não via com entusiasmo esta agitação numa época 
de normalização constitucional e a Lei de Segurança Nacional 
demonstrou ser um instrumento oportuno para enfrentar a ANL, como 
convinha à política oficial. (PINHEIRO, 1991:274). 
 

 Desde o princípio, “os organizadores do movimento declararam em entrevista que 

a ANL não era um partido político”, mas “um amplo movimento popular nascido da 

necessidade em que se acham os brasileiros de emancipar-se economicamente do jugo 

estrangeiro e de libertar-se da Lei Monstro, já em votação no parlamento” (idem). Em 12 

de março, foi lançado o manifesto-programa da ANL. No dia 30, houve o lançamento 

oficial da Aliança, no Teatro João Caetano, no Rio.  

 
O programa da ANL tinha vários pontos em comum com as 
reivindicações apresentadas na mesma época por outras frentes 
populares do período e colocava 5 exigências básicas: 1) anulação de 
todos os débitos às nações imperialistas; 2) Nacionalização das 
empresas estrangeiras; 3) Liberdades públicas; 4) Direito ao governo 
popular; 5) Distribuição das propriedades feudais aos camponeses e 
proteção ao pequeno e médio proprietário. Estes pontos inspiravam-se 
em esquemas de interpretação da sociedade brasileira que se baseavam 
nas categorias postas em circulação pelos comunistas e pela IC. Em 
muitos aspectos, como propõe Leôncio Martins Rodrigues, a ANL 
significou a união política da intelligentsia brasileira com a oficialidade 
nacionalista. PINHEIRO, 1991: 272) 

 

Nesta “união política”, o principal elo entre tenentistas e PCB, conforme já citado, 

foi o mais expressivo nome na história do partido: “Durante a instalação pública da ANL, 

o então estudante de direito Carlos Lacerda propôs o nome de Luís Carlos Prestes para 

presidente de honra da organização” (idem). Esta escolha não era fortuita: “O nome de 

Luís Carlos Prestes ainda projetava o fascínio exercido pela Grande Marcha sobre a 

população e, assim, atraiu muitos para o movimento da Aliança Nacional Libertadora” 

(DULLES, 1977:420). Naquele momento, porém, Prestes vivia no exílio. Somente em 

abril ele chegaria ao Brasil com o propósito de promover a revolução, sob a égide da IC. 

“A chegada do Cavaleiro da Esperança ao Brasil, aclamado como presidente de honra da 
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ANL, selou implicitamente a aliança entre tenentes e comunistas, cuja unidade Prestes 

expressava” (VIANNA, 1992: 125).  

O “cavaleiro da esperança” iria aderir formalmente ao movimento no mês 

seguinte: “Só a partir de maio, com a publicação de sua carta de adesão à ANL, [Prestes] 

passou a interferir diretamente nos destinos da organização” (idem, p.126). O anúncio da 

“Carta de Barcelona” (que, como sugere o nome, fazia supor que o líder ainda estava fora 

do país) foi feito num momento em que Prestes já estava no Brasil (WAACK, 1999).  

Donde é possível inferir que “a opção de Prestes por manter-se na clandestinidade num 

momento em que a ANL ganhava as ruas demonstra bem suas intenções insurrecionais e 

a heterogeneidade de perspectivas que caracterizava essa ampla frente de esquerda” 

(CPDOC/FGV) [gritos meus]. 

KARÉPOVS (2003) esmiúça as contradições, marchas e contramarchas nas 

relações entre o Partido Comunista do Brasil e a Aliança: ora dúbio, ora procrastinador, 

ora empenhado, o papel dos comunistas naquele movimento é ambíguo. Ressalte-se 

também os diferentes entendimentos do processo de reestruturação nacional e de combate 

ao fascismo segundo as distintas óticas de comunistas e aliados. Ademais, situa o âmbito 

da aliança PCB-ANL sob o ponto de vista dos militantes – um ponto de vista bastante 

“tortuoso” (para utilizar um adjetivo que o autor aplica com felicidade): 

No momento de surgimento da ANL, em 1935, o texto111 definia qual 
seria o caráter da revolução e suas forças motrizes. A revolução seria 
nacional-libertadora, de caráter burguês-democrático, com a tarefa de 
lutar por um governo republicano-democrático e contra o imperialismo 
fascista, libertar totalmente a economia do jugo imperialista e promover 
a reforma agrária (sob a tortuosa fórmula “libertar as grandes massas 
rurais dos resquícios do obscurantismo medieval, criando condições 
para a fragmentação da grande propriedade latifundiária, base de apoio 
da dominação imperialista e dos governos antipopulares”. As forças 
motrizes seriam o operariado, o campesinato (...), a pequena burguesia 
urbana, as classes médias e, claro, a burguesia nacional (KAREPOVS, 
2003: 214). 

                                                             
111 BP do PCB, Resumo da discussão e decisões do BP ampliado na reunião de 13 a 16 de agosto de 1937. 
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Ainda assim, esta não é uma avaliação consensual. “Embora seja impossível 

atribuir exclusivamente ao PCB a inciativa da criação da ANL, não se pode negar que 

foram os comunistas os grandes animadores da frente. A maior parte dos fundadores da 

ANL não pertencia ao PCB” (PINHEIRO, 1911:272). Os “grandes animadores”, porém, 

eram (ainda segundo o próprio autor) um grupo bastante pequeno, tomado pelas 

divergências internas quanto às estratégias de ação; e que constantemente rediscutia sua 

própria participação na Aliança. Entre iniciativas desconexas, que não representavam 

uma adesão efetiva à ANL; e o interminável debate acerca das determinações da IC e suas 

diretrizes, os comunistas (apesar de Prestes) não parecem, em nenhum momento, 

capitanear o projeto da ANL antes de julho – momento em que, enfim, o partido adere 

formalmente à Aliança, um mês antes da decretação de sua ilegalidade.  

Havia, é claro, pontos de convergência ideológica, no combate ao fascismo e ao 

imperialismo inglês e norte-americano. Mas, conforme avalia Waack, até mesmo o 

anúncio da adesão deveu-se às diretrizes do IC, cujo ponto prioritário era a sonhada 

revolução, que até julho não estava nos planos da Aliança: “O partido passou a considerar 

que a ANL tornava-se ‘um verdadeiro instrumento de tomada do poder’, necessário para 

uma primeira fase da revolução, qualificada nesta etapa como nacional-popular” 

(PANDOLFI, 1995:115) [grifo meu]. 

Houve setores, dentro e fora do governo, que reagiram contra a Aliança, reação 

que “intensificava-se na proporção do crescimento da organização, visando 

principalmente a identificá-la com o PCB para isolá-la. Inúmeras vezes a direção da ANL 

foi obrigada a ir a público desmentir e defender-se de tais acusações” (ibidem). Mas 

associar o movimento aos comunistas e outras iniciativas, como a apreensão de um jornal 
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que apoiava a ANL (“A Pátria”), com base na então aprovada “lei monstro”, não surtiram 

efeito.  

Em pouco menos de 3 meses e meio de vida legal, a ANL chegou a 
fundar mais de 1,6 mil núcleos em todo o território nacional, atingindo 
na capital da República 50 mil inscritos e, na cidade de Petrópolis (RJ) 
2,5 mil aderentes, segundo Roberto Sisson, secretário-geral da entidade 
(PRESTES, 2006:32).  

 

A autora avalia que, no momento de sua extinção, a Aliança “contava 

nacionalmente com um número de militantes que variava entre 70 e 100 mil”. 

 
Repetiam-se as manifestações aliancistas tanto no Rio de Janeiro e em 
São Paulo quanto nos mais variados pontos do país, destacando-se a 
cidade fluminense de Petrópolis como um dos lugares onde o 
movimento adquiriu maior força e onde também ocorreriam choques 
particularmente violentos com os integralistas (idem, p.33) 

 

O crescimento vertiginoso da sigla significou aumento da tensão no campo 

político e preocupava o governo – de resto, já incomodado com a possibilidade de 

levantes (VIANNA, 1998). Sua extinção, no entanto, não se deveu a qualquer ação 

integralistas, seus principais adversários e motu de sua existência. O encerramento das 

atividades da Aliança foi imposto pelo governo com base na “lei monstro”. Iniciativa que 

teve como pretexto a radicalização de seu discurso, expressa em um pronunciamento de 

Prestes em 5 de julho – no qual os principais pontos defendidos pela Aliança desde sua 

criação foram sobrepujados por uma nova palavra de ordem, que era a de conclamação à 

luta revolucionária. Esta radicalização, bem como o momento em que ocorreu, devia-se, 

segundo Waack, às decisões da IC que, conforme o contexto da época e princípios da 

organização, definia pontualmente as ações de comunistas não apenas no Brasil.   

O anúncio significou uma mudança de rumos no discurso aliancista, que até então, 

apesar da propalada “influência inquestionável” do PCB, nunca havia se referido a 

insurreições. Em 5 de julho, Prestes anunciou que “as massas” deveriam “preparar-se 
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ativamente para o assalto” ao Estado constituído e convocou os aliancistas à formação de 

um “Governo Nacional Popular Revolucionário”. É igualmente expressivo que, ao final 

do documento, “o cavaleiro da esperança” tenha anteposto à sua assinatura o slogan “todo 

poder à ANL!” (evidente alusão ao célebre “todo poder aos sovietes”, da Revolução 

Russa de 1917). Tratava-se, ainda segundo Waack, de um slogan “definido” e, 

novamente, de divulgação expressamente imposta pela IC.  

Ao referir-se abertamente à revolução, Prestes fez mover a máquina repressora do 

Estado, o que definiu o fim da ANL. Com isso, muitos adeptos abandonaram a militância 

ou, pelo menos, prosseguiram tentando manter seus ideiais através da criação de outras 

entidades, conforme se verá. “Em consequência da radicalização da ANL com o 

manifesto de Prestes, vários participantes se desligaram do movimento. Ao mesmo 

tempo, o governo utilizou a Lei de Segurança Nacional para fechar por decreto a 

organização em 11 de julho de 1935” (CPDOC112). A Aliança, “diria-se, afundou quase 

sem deixar vestígios” (WAACK, 1999: 141). Embora afirme que “o que continuou 

operando em nome da ANL, na verdade eram células comunistas” (idem), o autor não 

observa o livre trânsito e liberdade de expressão de antigos líderes aliancistas, como 

Sisson, que prosseguiram promovendo comícios pelo país e assinando artigos. Ainda 

assim, o fechamento das sedes da Aliança e seu consequente “esvaziamento” não 

atrapalhou os planos do partido comunista. Ao contrário: “Com o fechamento da ANL, a 

perspectiva imediata do poder através de uma insurreição, sempre presente no horizonte 

do PCB, parece ter-se tornado mais viável ou até mesmo irreversível” (PANDOLFI, 

1995:116). 

                                                             
112 Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro – Pós-1930. Rio de Janeiro: CPDOC, 2010. 
Disponível em:  
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/  
Consultado em 08.11.2017 
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Cinco meses depois do pronunciamento de Prestes, em novembro, ocorreria a 

tentativa de golpe que, muito embora tenha sido anunciada “em nome” da Aliança, foi 

planejada, organizada, conduzida e deflagrada pelo PCB – e que, por isso mesmo, é 

consensualmente denominada intentona comunista. Tal como todos em todos os passos 

dados anteriormente, também a insurreição começou somente após a devida aprovação 

da IC. Ressalte-se ainda que a intentona não seria possível sem o apoio logístico (a partir 

do envio de agentes e equipamentos ao Brasil) e financeiro da Internacional, conforme 

assinala Waack. A expressão “ouro de Moscou”, criada pela direita e ridicularizada pela 

esquerda ao longo de várias décadas, afinal tinha sua razão de ser. 

É significativo observar que possíveis aspirações democráticas, tal como 

preconizadas pela Aliança em sua fundação (e, é possível dizer, avalizadas pela grande 

participação popular), foram solapadas pelo autoritarismo – e, ironicamente, sem uma 

participação notável da AIB. Este autoritarismo manifestou-se a partir do governo, que 

valeu-se da “Lei Monstro”, conforme observou Pinheiro – para suspender o 

funcionamento das sedes da Aliança, em julho. Em novembro, com a intentona, o 

autoritarismo do regime manifestou-se através da repressão promovida por órgãos de 

segurança do Estado.  

Mas a ação do governo não foi a primeira ou única expressão autoritária no 

processo. Ela também estava presente na obediência incontestável dos revolucionários às 

ordens da IC, ordens que determinaram, em julho, a radicalização do discurso de Prestes; 

e, em novembro, a intentona – ambos em nome da Aliança. Em poucas palavras, a ANL 

foi para o PCB, na melhor das hipóteses, apenas um aliado circunstancial, a ser descartado 

cedo ou tarde – ou melhor, um “instrumento”, reitere-se, conforme destaca Dulce 

Pandolfi. Frente a isso, e mesmo na contraposição a vários autores, parece bastante 

pertinente concluir que a ANL não existiu por causa do PCB – mas existiu apesar dele. 
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Devido a isso, é também legítimo considerar, portanto, que o fim de um dos 

maiores movimentos populares da história política brasileira deveu-se a duas faces 

autoritárias: a mais nefasta manifestou-se na dura repressão conduzida por um regime que 

também iria se radicalizar. Mas, antes dela, uma outra face expressara-se na 

inquestionável “disciplina” e submissão dos revolucionários, malgrados seus possíveis 

sonhos idealistas. A partir de novembro de 1935, aliancistas em todo o país, comunistas 

ou não, foram arrebatados por uma onda de mortes, prisões, perseguições e exílio. Um 

arrebatamento ainda iria atingir muitos outros brasileiros nos anos seguintes. 
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CAPÍTULO III - O confronto AIB X ANL em Petrópolis 

 

 A meta neste capítulo é reconstituir os eventos do conflito AIB-ANL e da greve 

geral que se seguiu ao enfrentamento de rua, ocorrido no dia 9 de junho de 1935. De 

início, faz-se necessária uma caracterização das fontes utilizadas nesta reconstituição, 

especialmente os jornais: muito embora se considere eventuais limitações ou distorções 

de informação, em veículos mais ou menos comprometidos com interesses políticos ou 

mesmo meras simpatias em favor deste ou daquele lado, compreende-se igualmente que 

tais desvios pertencem a um contexto. E que a reprodução absolutamente fiel dos fatos, 

possibilidade rechaçada até mesmo nos meios jornalísticos contemporâneos, não será 

uma meta em si: trata-se aqui de compreender o contexto, elencar eventos e 

consequências e avaliar o discurso dos agentes envolvidos como meios de compreender 

o processo em tela. Os jornais de época, de Petrópolis e do Rio, noticiando os eventos e 

reproduzindo a fala de testemunhas e protagonistas, foram as principais fontes da 

pesquisa. 

 

3.1 Sobre os eventos113 

O tecelão Leonardo Candú, 29 anos, era casado e tinha três filhas. Em 1935, 

trabalhava na Fábrica de Tecidos Dona Isabel, em Petrópolis. No dia 9 de junho, era 

apenas um dentre milhares de anônimos militantes da Aliança Libertadora Nacional. Mas, 

no dia seguinte, seu nome estava na primeira página dos principais jornais do país: o 

tecelão havia sido morto, com um tiro na cabeça, na rua do Imperador, em Petrópolis. O 

disparo, segundo diversas testemunhas, teria partido da sede local da Ação Integralista 

                                                             
113 A reconstituição dos eventos referentes ao confronto em que morreu o operário Candú e a greve 
geral tem como fontes as edições dos jornais Tribuna de Petrópolis, Correio da Manhã, A Manhã, A 
Noite e Diário de Notícias publicadas entre os dias 9 e 21 de junho de 1935. 
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Brasileira, em frente à qual Candú e outros milhares de aliancistas protestavam. Outros 

dez manifestantes foram feridos a tiros ou estilhaços de granada. O autor do disparo nunca 

seria identificado e o crime nunca foi punido.  

 Candú foi a primeira vítima fatal no embate AIB X ANL. E não seria a última, 

antes do fim da greve geral que se seguiu à sua morte. Desde 1934, em outros conflitos, 

e em outras partes do país, “aliancistas” e “camisas verdes” já haviam se enfrentado várias 

vezes. Os integralistas, por exemplo, em 1934 já contabilizavam pelo menos três 

“mártires”114. Nenhum deles, porém, ganhou nos maiores jornais a notoriedade atingida 

por Candú – e nenhum destes crimes equivaleu ao impacto causado pelos eventos em 

Petrópolis. A morte do operário motivou uma greve geral que paralisou a indústria local 

por 10 dias – fato que, no âmbito nacional, serviu como mais combustível à tensão política 

que envolvia o governo, a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora. 

“Assassinos!”, anunciava, em 11 de junho a manchete em oito colunas do carioca 

“A Manhã”, jornal que apoiava a ANL e que dedicou toda a primeira página para o evento. 

“Corre o sangue dos libertadores na luta pela a libertação do Brasil!”, bradava a linha de 

apoio (ANEXO 9). Ilustrações tentavam reconstituir a cena do tiroteio. 

Mais comedida, a manchete de “A Noite” avaliou, já no dia 10, que estava 

“Carregado, (sic) o ambiente em Petrópolis”. A manchete do “Correio da Manhã” (dia 

10) informava: “Petrópolis teatro de graves acontecimentos”, embora ressaltasse, em 

chamada menor, que o clima da cidade já voltava a ser de tranquilidade. “O Jornal” 

(edição do dia 11), veículo dos Diários Associados de Assis Chateaubriand, foi o que 

efetuou a cobertura mais completa, com fotos e diversas entrevistas a respeito do 

                                                             
114 O camisa-verde Nicola Rosica foi morto em Bauru, em agosto de 1934. Ainda naquele ano outros dois 
integralistas seriam mortos devido à “batalha da Praça da Sé”. Eram considerados “mártires” pelos 
seguidores de Plínio Salgado. 
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incidente. Chegou às ruas no dia 11 com a manchete “Petrópolis teatro de sangrentos 

acontecimentos”.  

O jornal local, “Tribuna de Petrópolis” (edição de 11 de junho), destacando que 

não era “ligada a nenhuma das duas correntes que se guerreiam até fora do terreno 

doutrinário”, com efeito tentou apenas ater-se aos fatos objetivamente (“A morte do 

operário Leonardo Candú – após um comício da Aliança Libertadora na Praça D. Pedro”). 

Os adjetivos surgiriam ao longo do texto, mas apenas quando o redator da matéria, 

ecoando um antigo discurso sobre a “cidade pacata”, lamentasse “profundamente as 

ocorrências que muito depõem contra os foros de ordeira, de que sempre gozou, com 

justiça, esta terra, cuja população sempre deu os mais salutares exemplos de ordem, de 

afeição ao trabalho”. Observe-se que, muito embora alegasse não se alinhar a quaisquer 

dos lados em conflito, a “Tribuna”, nas semanas anteriores à morte de Candú, 

regularmente publicava artigos integralistas e/ou redigidos por membros da AIB – sem 

qualquer comentário adicional e sem a equivalente publicação de textos alinhados com a 

ANL.  

Em contraponto, o “Jornal de Cascatinha”, claramente identificado com a Aliança 

(e criado por um ex-operário têxtil) reconstituiu os eventos de 9 de junho com uma visível 

tomada de posição quanto aos antagonistas. Os adjetivos e informações adicionais falam 

por si mesmos: em matéria publicada no dia 16 de junho, o jornal descreve o comício 

desta data como tendo reunido “uma multidão de 2 mil pessoas (...)  e, conforme estava 

programado, a massa saiu sob o entusiasmo de suas convicções políticas de liberdade e 

mais pão, em passeata pela av. 15 de Novembro”. No entanto, ao chegar à rua João 

Pessoa, “foi metralhada covardemente pelas costas, pelos integralistas facínoras”. O 

jornal definiu os militantes da AIB como “inimigos declarados” da classe trabalhadora 

que estavam “armados até os dentes, com metralhadoras, fuzis e granadas”. 
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O comício do dia 9 seria a quarta grande manifestação da ANL organizada em 

Petrópolis desde maio. A mais recente havia ocorrido no dia 1º de junho, em atendimento 

a uma convocação da direção nacional da Aliança dirigida a todas as sedes municipais. 

Tratava-se de um desagravo a Luís Carlos Prestes devido à publicação, no dia 25 de maio, 

de um artigo de Plínio Salgado, divulgado pela imprensa integralista. Nele, o chefe 

supremo da AIB definia o “cavaleiro da esperança” como o “cavaleiro da triste figura”.  

Em Petrópolis, esta manifestação organizou-se como uma reunião, marcada para 

a sede do Sindicado dos Operários das Fábricas de Tecidos de Petrópolis (SOFTP), que 

acabou se transformando em um comício, na praça da Liberdade, com aproximadamente 

dois mil manifestantes115. O panfleto de convocação produzido pelo diretório municipal 

de Petrópolis (ANEXO 5) dá o tom dos ânimos aliancistas: 

 
Aliança Nacional Libertadora 
Hoje, sábado, 1º de junho 
Grande reunião de protesto! 
Às sete horas da noite em nossa sede (...) 
Contra o ultraje e enxovalhamento atirado contra a Aliança Nacional 
Libertadora, e ao mais digno e maior revolucionário brasileiro, 
conhecido até hoje, através da história nacional, na pessoa do General 
Luiz Carlos Prestes. 
Ultrajados pelos tenebrosos asseclas do sigma nefasto e sádico do 
integralismo grasso e mistificador, segregação de todas as verdades 
populares. 
Petropolitanos! 
De todas as profissões, cores ou raças, independentes e de vossos credos 
políticos ou religiosos, proletários, estudantes, médicos, professores, 
intelectuais, militares, comerciantes, pequenos proprietários e 
industriais; trabalhadores rurais e camponeses: 
Vinde todos 
A esta grande reunião, trazendo o vosso protesto, concorrendo com a 
vossa partícula de civismo em desagravo ao maior e mais nobre nome 
que, como soldado, já possuiu o exército nacional. 
BRASILEIROS: todos pela defesa da ANL em prol da libertação do 
Brasil e do seu povo (grifos no original). 

 

                                                             
115 Tribuna de Petrópolis, 3 de junho de 1935, primeira página. 
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Uma análise, ainda que superficial, sobre este “discurso” desvela algumas 

particularidades. A primeira é que a convocação associa diretamente Prestes à ANL sem, 

no entanto, apontar o vínculo efetivo do “presidente de honra” à sigla. A segunda é que o 

desagravo a Prestes não era, nas palavras da ANL, uma questão partidária ou de classe 

social – mas uma questão nacional ou, ainda, patriótica. Surge ainda uma certa 

provocação ao Exército, num texto que “concede” a Prestes a patente de general e define-

o como “o maior e mais nobre nome” que a força já possuiu. Destaque-se ainda que não 

há referências a reivindicações locais ou de classe. 

Uma semana depois, na convocação para o comício do dia 9, o tom muda – e o 

apelo em torno da homenagem do líder dá lugar a um outro tipo de discurso. 

Provavelmente animados pelo sucesso do evento anterior, quando uma “grande reunião” 

na sede do SOFTP tornou-se um bem sucedido protesto de rua, desta vez o apelo do 

panfleto (ANEXO 6) é para nada menos que um “comício colossal”.  

.     
Povo de Petrópolis 
A Aliança Nacional Libertadora convida o povo petropolitano a se 
reunirem (sic) domingo, 9 do corrente, na praça D. Pedro II para a 
manifestação de um  
COMÍCIO COLOSSAL DE PROTESTO 
Contra o imperialismo; contra o latifúndio; contra o integralismo 
fascista e de apoio aos heroicos operários têxteis que lutam neste 
momento por vida mais digna e mais humana. 
Falarão neste comício (...) 
Após o comício será realizada uma passeata até a estação e dali até a 
sede do valoroso Sindicado dos Operários em Fábricas de Tecidos e da 
ANL de Petrópolis, onde o povo ouvirá uma conferência popular pelos 
tribunos aliancistas Evaristo de Moraes e Demétrio Hamne, dedicada 
aos nossos irmãos negros. 
BRASILEIROS HONESTOS! 
A redenção da verdadeira pátria cabe a cada cidadão, combatendo em 
frente única dentro da ANL contra o trio nefasto, o imperialismo, o 
latifúndio e o fascismo com rótulo de integralismo 
----------------- 
Pela anulação das dívidas externas! 
Peça nacionalização dos bancos e empresas estrangeiras! 
Pela libertação social e econômica dos lavradores e operários! 
Por pão – terra e liberdade 
Secretaria de Propaganda da ANL – Petrópolis 
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Novamente, malgrado o risco de superficialidade, uma leitura do texto permite a 

identificação de três “momentos”, onde se observam ecos de três diferentes discursos, 

então convergentes. O primeiro, por óbvio predominante, é da própria ANL, com a 

citação pontual de itens do seu programa – “contra o imperialismo”, “contra o fascismo”, 

“anulação de dívidas”, “nacionalização dos bancos”. Sugere-se ainda que aos “brasileiros 

honestos” que desejassem “combater” pela pátria não haveria alternativa senão fazê-lo 

“dentro da ANL”.  

É notável que outro ponto do programa (“contra o latifúndio”) não se aplicasse a 

Petrópolis e que, ainda assim tenha sido um dos elementos do “trio nefasto” das mazelas 

nacionais. Afinal, para as realidades locais, o “latifúndio” não poderia ser compreendido 

senão (e isto não pode ser mais que uma suposição) como uma alusão ao sistema de 

entifeuse que perdura ainda no século XXI, em benefício dos descendentes da família 

imperial, dada a inexistência no município de extensivas propriedades rurais, conforme 

já observado anteriormente. 

Em um outro momento do texto, e ao contrário do registrado na convocação para 

o evento do dia 1º, há a clara associação do programa da ANL às questões locais, 

notadamente trabalhistas, dada a citação do “valoroso” sindicato têxtil e o apoio aos 

“heroicos” operários que “lutam”. E, destaque-se, o evento seria encerrado com uma 

palestra “dedicada aos nossos irmãos negros”, ainda que a questão racial não estivesse 

especialmente salientada no programa da ANL ou do PCB. 

E, por fim, um terceiro momento permite vislumbrar a tão citada influência 

comunista: o trecho final, destacado do restante do texto, com o dístico “pão, terra e 

liberdade”, então recentemente adotado pela ANL, era uma óbvia alusão ao lema “paz, 

terra, pão, liberdade e trabalho”, lançado pelos bolcheviques russos em 1917 e de autoria 

atribuída ao próprio Lênin. 
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Já na madrugada do dia 9 ocorreu o primeiro incidente de violência: três 

“aliancistas”, que colavam cartazes de convocação para o comício na rua do Imperador, 

foram hostilizados por “camisas verdes”. “A Manhã”, informou, com exagero, que 21 

integralistas com armas de fogo dispararam contra os adversários. Ninguém foi baleado, 

mas houve duas vítimas: um aliancista, com ferimentos leves; e um integralista, Matheus 

Hang, de 21 anos, que foi esfaqueado na barriga e internado no hospital.   

Segundo a programação anunciada para o comício do dia 9, após a fala do último 

orador os manifestantes deixariam a praça, em direção à sede do SOFTP (a 300 metros 

dali), onde ocorreria uma palestra, encerrando o evento. Embora fosse domingo, entre 2 

mil e 5 mil (segundo as estimativas dos diferentes jornais) pessoas compareceram à praça. 

Duas presenças se destacavam: o tenente (eventualmente citado também como coronel) 

João Cabanas; e, entre os oradores, Roberto Sisson.  

Fundador e diretor da ANL, Sisson participava regularmente dos eventos em 

Petrópolis e testemunhou o confronto que resultou na morte de Candú. Cabe aqui 

reconstituir, de forma sintética, a trajetória deste importante nome na história da ANL. 

Secretário-geral e fundador da agremiação, pode ser considerado a mais importante 

liderança do movimento – secundando o presidente de honra Prestes.  

Roberto Henrique Sisson116 nasceu em 1899. Carioca, ingressou na Escola Naval 

em 1915, graduando-se guarda-marinha em 1918. Desde a revolta tenentista de 1924, sua 

carreira foi marcada por envolvimentos em atos de insubordinação. Em 1932, aos 33 anos, 

filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro, que naquele momento “expressava as posições 

de uma importante ata do tenentismo” (CPDOC). Em março de 1935 foi eleito como 

secretário-geral da recém criada ANL e, no ato de lançamento oficial do movimento, no 

                                                             
116 Os dados biográficos de Sisson têm como fonte o Dicionário Histórico-biográfico Brasileiro do CPDOC. 
Disponível em:  
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/roberto-henrique-sisson 
Consultado em 08.11.2017 
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Teatro João Caetano, foi contrário à indicação de Prestes como presidente de honra – mas 

teve de admiti-la “em virtude da aclamação com que foi recebida” (idem). Ainda assim, 

“a ANL encontrou em seu secretário-geral um grande batalhador. Junto com outros 

companheiros, Sisson percorreu todo o Norte e o Nordeste do país, conquistando milhares 

de adesões para a ANL” (ibidem). O mesmo, claro, ocorreu em Petrópolis: 

 
A presença de dirigentes nacionais e figuras conhecidas da ANL, como 
Carlos Lacerda e Ivan Pedro Martins, revela a importância da cidade na 
estratégia aliancista de combate ao integralismo. Dentre as 
manifestações realizadas no mês de maio em Petrópolis, destacam-se 
dois comícios. O primeiro, realizado no dia 1° de maio, para comemorar 
o Dia do Trabalho, teve a participação de 2 mil pessoas e contou com a 
presença de Roberto Sisson; o segundo comício foi realizado no 
domingo, dia 12 de maio, e foi convocado para comemorar o Dia da 
Abolição. A comemoração revela a preocupação dos militantes da ANL 
em combater a discriminação racial. Nessa comemoração, realizada na 
Praça da Liberdade, compareceram cerca de 3 mil pessoas que ouviram 
entusiasmadas os discursos de Cabanas e Lacerda (MACHADO, 
2005:252)  

 

Em julho de 1935, quando da decretação da ilegalidade da Aliança, Sisson 

prosseguiria atuando: “Contrário ao caráter insurrecional da luta defendido pelo PCB e 

outros aliancistas, Roberto Sisson continuou seu trabalho de propaganda política, 

percorrendo diversos estados a fim de manter em funcionamento as células da ANL” 

(CPDOC).  

Não obstante suas eventuais diferenças iniciais em relação ao presidente de honra 

e aos rumos da Aliança defendidos pelos comunistas, a Delegacia de Ordem Política e 

Social (Dops), em relatório sobre as atividades do dirigente, considerava Sisson como 

“braço direito de Prestes”, embora ressalvando que o dirigente não tinha “vínculos com 

o PCB”117. Em outro documento, aliás, a Aliança, por sua vez, era apontada como uma 

                                                             
117 Relatório 7563 2/35 da Dops. Disponível no arquivo “Polícia Política” do Arquivo Público do Estado do 
Rio. 
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“organização nacionalista” e “anti-imperialista”118, mas não organizada ou conduzida 

pelo partido. 

Em novembro de 1935, a intentona comunista, em nome da ANL, seria deflagrada 

sem o conhecimento prévio de Sisson. Ainda assim, ele foi preso, tal como outros antigos 

dirigentes e militantes da Aliança. Inicialmente, foi confinado ao navio-prisão “Pedro I”. 

Era então “desenvolto, brilhante, amigo de polêmicas”. Tentou fugir a nado, juntamente 

com outros ex-companheiros, mas foi mal sucedido. Levado ao presídio, Sisson foi 

observado e descrito por um ilustre companheiro de prisão – Graciliano Ramos, no 

clássico “Memórias do Cárcere”.  

 
Sisson, justamente Sisson, oficial de Marinha, não resistiu às câimbras 
e ia morrendo afogado (...) Agarrados na praia, achavam-se no Pavilhão 
alguns rapazes do Exército, o marinheiro inábil (...) A presença dos 
novos hóspedes aumentou consideravelmente a oratória da prisão. 
Sisson estendia-se em afirmações enérgicas, às vezes sustentava 
paradoxos, detinha-se em minúcias insignificantes, resistindo com 
unhas e dentes se alguém o contrariava (RAMOS, 1975:245). 

 

Cumpriu 10 meses de pena. Libertado, Sisson seguiu na atividade clandestina em 

favor dos ideais da ANL. Mas, com o advento do Estado Novo, iria exilar-se no Uruguai 

e, posteriormente, na Argentina. Já de volta ao Brasil, em 1945, atuou intensamente no 

movimento pró-anistia. Foi um dos organizadores do célebre comício em que Prestes, 

então recém libertado, discursou, no estádio de São Januário. Ainda em 1945 filiou-se ao 

PCB e concorreu, sem sucesso, à Assembleia Nacional Constituinte.  Desligou-se da sigla 

três anos depois, “divulgando uma carta aberta na qual discordava das resoluções tomadas 

pela conferência nacional do partido realizada no ano anterior e na qual afirmava que 

processaria qualquer pessoa que o chamasse de comunista” (CPDOC). Retornou ao PSB, 

                                                             
118 Relatório 3340 da Dops. Idem. 
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sigla pela qual candidatou-se a deputado federal, em 1955, sendo novamente derrotado. 

Morreu em 1976, sem maior projeção política. 

Mas ainda em 1935, na manifestação do dia 9 de junho em Petrópolis, Sisson foi 

um dos oradores do evento “que se caracterizou pela linguagem violenta”, segundo “O 

Jornal”. O comício terminou por volta das 18 horas, momento em que “os ânimos estavam 

exaltados”. Mas, em desacordo com a programação original, a multidão deixou a praça 

para tomar um outro rumo: “(...) resolveram os dirigentes fazer uma passeata pela rua do 

Imperador, rua Cruzeiro119 e até o Largo Dom Affonso120”, informa ainda “O Jornal”. 

Devido a esta mudança, os aliancistas passariam, obrigatoriamente, em frente à sede da 

AIB, um sobrado hoje inexistente. Prossegue “O Jornal”: “Em frente à sede, fizeram os 

manifestantes uma ligeira parada, tendo os mais exaltados dado ‘morras’ ao 

integralismo”. Do sobrado, de portas e janelas fechadas e luzes apagadas, “não se 

registrou qualquer reação”, num primeiro momento. Quando os aliancistas começavam a 

se mover em direção à praça da Liberdade, teriam vindo, de dentre as venezianas do 

sobrado, os primeiros tiros. “Alguns dos manifestantes fizeram revide com suas armas”, 

mas a multidão se dispersou em pânico. Instantes depois, além do corpo de Candú, jaziam 

no local 10 feridos. Em depoimentos recolhidos pelos jornais, tal como informado, 

aliancistas que participaram dos acontecimentos afirmaram que os integralistas usaram 

até granadas. 

As narrativas acima, com pequenas variações, coincidem em todos os jornais. As 

diferenças essenciais estão na definição de quem teria iniciado o conflito. “O Radical”, 

em sua edição de 11 de junho, foi o único dos grandes jornais a divulgar a palavra das 

lideranças dos grupos antagonistas: “O comandante do núcleo da Aliança em Petrópolis, 

                                                             
119 Hoje rua Nélson de Sá Earp 
120 Atualmente, a Praça da Liberdade 
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Roberto Sisson121, declarou categoricamente que todo o conflito de anteontem foi 

provocado e iniciado pelos integralistas” – e que nos dias anteriores os integralistas já 

haviam feito ameaças, o que havia sido devidamente comunicado à polícia. “Os 

integralistas, segundo ainda a palavra do comandante Sisson, atacaram os componentes 

pelas costas e de imprevisto”, informa ainda “O Radical”. 

Na mesma matéria, porém, o jornal traz as declarações do chefe local integralista, 

Raymundo Padilha: “Nós éramos 70 homens no interior da sede. A maioria estava 

desarmada. Penso, no entanto, que havia 10 ou 12 homens que possuíam revólveres. 

Diante do ataque, eles teriam reagido. Não vi atirarem porque na sala em que me 

encontrava ninguém fez uso de armas” (idem). Fazendo referência a uma marquise, que 

impossibilitaria de se estabelecer uma linha de tiro para a rua a partir das janelas da sede 

da AIB, Padilha afirmou que “em Petrópolis começou a pairar suspeita de perturbação da 

ordem desde as 10h30 chegou de trem o sr. Cabanas, acompanhado de um grupo de 

indivíduos desconhecidos (...) com o exclusivo objetivo de perturbar a ordem” (ibidem).  

Posteriormente, Eurípedes Cardoso de Menezes, secretário de Estudos e 

Propaganda da Província Fluminense da AIB (e que não testemunhou o incidente), 

definiria o evento como legítima defesa contra os “comunistas” da ANL, que teriam 

iniciado o conflito, atacando a sede integralista a tiros.  

Diante disso, o que [os aliancistas] poderiam esperar? Palmas? Flores? 
Adesões? (...) A história de fazermos uso de granadas de mão e de 
metralhadoras é apenas irrisória. Granadas de mão e metralhadoras e 
morrer um só? Por que não dizer logo que os integralistas se 
defenderam com ‘tanks’ e canhões? (...) Exploram agora os comunistas 
o cadáver do pobre operário Candú, cuja morte também lamentamos, 
esquecendo-se porém do operário Rosica, do operário Spinelli, do 
operário Jayme Guimarães e de Luiz Schroeder que eles e assassinaram. 
Nos acusam da morte de Candú, quando os últimos culpados pela morte 
do desventurado homem são os comunistas Cabanas e Sisson, que o 
levaram até à porta da sede integralista (“Diário de Notícias”, 13 de 
junho, primeira página). 

                                                             
121 Um equívoco: Sisson fazia parte do diretório nacional da ANL e pode, sem muita ponderação, ser 
considerado o maior líder da sigla em Petrópolis no momento dos eventos. Não era, no entanto, líder do 
núcleo local da Aliança. 
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 Cabe notar que o integralista provavelmente reproduzia um discurso consensual 

para a AIB: em que pesem todas as eventuais evidências em contrário, Sisson é 

considerado como comunista, malgrado as evidências em contrário. 

Horas depois do confronto, membros da Aliança estariam reunidos na sede do 

SOFTP, onde decidiram por uma paralisação geral no dia seguinte (segunda-feira), em 

homenagem ao companheiro morto, no dia de seu sepultamento. Ainda na noite de 

domingo, Sisson procurou o delegado Toledo Pizza, exigindo que a polícia “varejasse” a 

sede da AIB, onde, garantia o líder aliancista, obviamente seria encontrado armamento 

pesado. A polícia foi ao local, mas nada encontrou. Raymundo Padilha, o chefe do núcleo 

integralista, foi interrogado e liberado (“A Manhã”, 10 de junho). Em seu depoimento, 

declarou que não andava armado, que não havia atirado em ninguém e que, no momento 

dos disparos, estava numa sala nos fundos da sede da AIB, motivo pelo qual “nada 

percebeu”. 

Se, nos eventos de Petrópolis, Sisson pode ser considerado o líder mais expressivo 

dos aliancistas na ocasião, o mesmo se pode dizer do chefe provincial da AIB em relação 

aos integralistas. Raymundo Delmiriano Padilha nasceu em 1899, no Ceará122. 

Transferiu-se para o Rio, onde graduou-se em economia. Foi um dos fundadores da seção 

da AIB na capital fluminense, Niterói, em 1933. No ano seguinte, participou do primeiro 

congresso nacional integralista, em Vitória, quando foi integrado à direção nacional do 

movimento. Radicou-se em Petrópolis, onde trabalhava como funcionário no Banco do 

Brasil, e, conforme já observado, promoveu a fundação do núcleo municipal e subnúcleos 

distritais. Em 1935, no segundo congresso da AIB, em Petrópolis, “foi o único integrante 

do conselho nacional, então extinto, a tornar-se membro do conselho supremo da AIB, 

                                                             
122 Os dados biográficos de Padilha têm como fonte o Dicionário Histórico-biográfico Brasileiro do 
CPDOC. Disponível em:  
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/raimundo-padilha 
Consultado em 08.11.2017 
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órgão de caráter mais executivo que o anterior. Ao mesmo tempo, tornou-se chefe do 

partido no Rio de Janeiro” (CPDOC). 

Mais do que apenas um chefe de “província”, porém, nos anos seguintes Padilha 

viria a ser apontado como um grande líder do integralismo. Para a Divisão de Polícia 

Política e Social, seria definido como “o [eventual] substituto de Plínio Salgado”123. 

Dois anos depois, com o advento do Estado Novo e a dissolução oficial da AIB, 

os integralistas continuariam atuando na clandestinidade. Em fevereiro de 1938, 

conforme se verá, a polícia descobriu armas e planos de insurreição em Petrópolis. Pelo 

menos 12 militantes da AIB seriam detidos. Em maio, houve a intentona integralista 

contra Vargas. Padilha não participou do putsch mas foi preso e condenado. 

Com efeito, dos fins de 1938, quando foi libertado, até 1942, quando seria 

novamente preso, Padilha foi apontado como o efetivo líder do integralismo em 

substituição ao exilado Salgado. Informa o boletim 438 do Dops, de 5 de dezembro de 

1941124: “Os esforços de investigação em Petrópolis foram coroados de êxito (...) 

Também não resta dúvida [de] que o chefe integralista de maior ação no cenário nacional 

é mesmo o referido Raymundo Padilha, que dá a palavra de ordem para todo o país”. 

Padilha voltaria a ser detido e processado em 1942 “por suspeitas de atividades 

nazistas”. E, “em 1946 seu nome foi mencionado no Livro Azul norte-americano, como 

elemento que mantivera entendimentos com agentes nazistas” (idem). 

Nada disso, porém, impediu que Padilha prosseguisse uma bem sucedida carreira 

política. Em 1950 foi eleito suplente para a Câmara Federal e dois anos depois assumiu o 

mandato. Em 1953, ingressou no Clube da Lanterna, criado por Carlos Lacerda. Foi 

reeleito em 1954, agora pela UDN. “Padilha caracterizou-se no Congresso Nacional pela 

                                                             
123 Relatório reservado de 5 de janeiro de 1954 do diretor da Divisão de Polícia Política e Social ao chefe 
do Dops – seccional Niterói. Disponível no arquivo “Polícia Política” do Arquivo Público do Estado do Rio. 
124 Disponível no arquivo “Polícia Política” do Arquivo Público do Estado do Rio. 
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frequência com que apontava a infiltração comunista nas forças armadas e na 

administração pública do governo Kubitschek” (CPDOC). Reelegeu-se outras duas vezes 

consecutivas, ainda pela UDN. Foi um ardoroso defensor do golpe de 1964, chegando a 

liderar a maioria em apoio ao presidente Castelo Branco. Reelegeu-se, então pela Aliança 

Renovadora Nacional (Arena) em 1966, mesmo ano em que recebeu o título de “Grande 

Benemérito de Petrópolis”, concedido pela câmara de vereadores local. 

Na juventude, Padilha foi membro do Clube 3 de Outubro. E foi nesta data, em 

1970, que ele foi eleito pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio como o último 

governador fluminense. Seu mandato durou até a fusão com a Guanabara, em 1975, 

medida à qual ele se opunha. Foi seu último cargo público. Morreu em 1988. 

 

3.2 De incidente político-partidário a instrumento de reivindicação 

Devido à morte de Candú, a sede do SOFTP recebeu incontáveis telegramas de 

solidariedade de outros sindicatos e organizações trabalhistas e antifascistas. Operários 

de Magé, município vizinho a Petrópolis (e onde funcionava uma outra unidade de 

produção da Fábrica Cometa) aderiram ao movimento. Núcleos da Aliança em várias 

partes do país anunciaram desagravos aos aliancistas de Petrópolis. O Diretório do 

Distrito Federal da ANL fez divulgar a abertura de uma campanha de uma subscrição em 

favor da família do operário morto125. 

No dia seguinte, 10 de junho, a cidade amanheceu paralisada, conforme previsto. 

Indústria, comércio e serviços não funcionaram. Aproximadamente duas mil pessoas 

compareceram ao sepultamento de Candú, cerimônia que transcorreu sem incidentes. À 

noite, porém, em outra reunião no SOFT, foi tomada uma decisão que mudaria o cenário 

drasticamente: a manutenção da paralisação por tempo indeterminado. O encontro, 

                                                             
125 A Manhã, 12 de junho de 1935, página 8 
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reconstituído pelo “Correio da Manhã”, começou às 19h30, durou três horas e consistiu 

na fala de “diversos oradores” que homenagearam Candú. Ao fim do encontro, por 

aclamação, decidiu-se pela greve até o atendimento de algumas reivindicações:  

 
“Dissolução dos grupos armados de integralistas – Aumento geral dos 
salários – Cumprimento integral das leis sociais – Imediata solução 
honrosa do caso dos operários da Fábrica Aurora – Vitória da causa dos 
padeiros – Respeito à lei das oito horas”126. Neste mesmo encontro, 
“Sisson foi aclamado para presidir os trabalhadores” (ALCÂNTARA, 
2012:108). 

 

Aparentemente, a paralisação de um dia, anunciada e ocorrida no dia 10, em 

homenagem ao sepultamento do tecelão, parecia uma opção razoável para o repórter do 

“Correio da Manhã”. Mas a decisão de prolongá-la por tempo indeterminado fez surgir a 

necessidade de entender o “porquê da greve”: 

 
O sr. Toledo Piza, delegado regional de Petrópolis, declarou-nos 
ignorar os motivos determinantes da greve estabelecida entre os 
operários das fábricas de tecidos. Pensa, todavia, seja ela inspirada em 
justa homenagem prestada à memória do companheiro morto. 
No sindicato, em cuja reunião ontem estivemos, tentamos ouvir uma 
opinião a respeito. De todos a quem nos acercávamos, recebemos 
evasivas. Da greve – disseram-nos – a palavra de ordem viera do Rio. 
- Mas de quem, no Rio? – insistimos. 
A pergunta ficou no ar. Todos fugiam ao esclarecimento que 
buscávamos (“Correio da Manhã”, 11 de junho, página 3) 
 
 

Os funcionários da fábrica Aurora, que já estavam em greve desde maio, horas 

antes haviam distribuído um comunicado que, aparentemente, demonstra a mescla, 

naquele momento, das reivindicações trabalhistas locais e a questão política:  

 
Os verdadeiros culpados dos (sic) operários entrarem nesta luta em que 
tombaram, sem vida, populares são os senhores diretores da Fábrica 
Aurora que, em vez de atender o pequeno pedido de aumento feito pelos 
seus tecelões nos seus minguados salários negam-se a aumentar (...) o 
gerente da fábrica Aurora VL de Menezes é integralista e, como tal, 
mata a tiros os operários que pedem mais pão (“A Manhã”, 11 de junho, 
página 7). 

                                                             
126 Tribuna de Petrópolis, 12 de junho de 1935, primeira página. 
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Observe-se que neste informe não houve qualquer referência ao SOFTP ou à 

ANL. Mas prenunciou a posição que o sindicato tomaria. À tarde do dia 11, manifestos 

distribuídos pelo SOFTP – um ao “povo em geral e outro aos trabalhadores em particular 

foram elaborados e profusamente distribuídos” (“Diário de Notícias”, 11 de junho). 

Ambos anunciavam a greve geral por tempo indeterminado. No comunicado ao 

operariado, não se faz referências às reivindicações acertadas na véspera: convoca-se a 

paralisação em virtude da motivação política, de mistura com questões trabalhistas. O 

texto, lacônico, volta-se não apenas para o “companheiro” têxtil – porque se encerra 

conclamando os “trabalhadores”, com uma outra “palavra de ordem” que ecoa o próprio 

Marx: “Companheiro! A greve geral continua de pé. Até a conquista das nossas 

reivindicações127 imediatas. Pela dissolução dos bandos integralistas. Trabalhadores, uni-

vos” (idem). 

Sisson, porém, parece resumir o desenrolar dos acontecimentos num comentário 

divulgado dia 12: “A greve se inicia por causa de Candú, mas continua por uma questão 

econômica”128. No mesmo dia, um outro jornal divulgava a opinião do integralista 

Raymundo Padilha: “A situação reinante é puramente artificial. Faça um inquérito entre 

operários e industriais e o senhor concluirá que uma e outra classes querem trabalhar. Não 

pensam em greves cujos objetivos desconhecem. O operário de Petrópolis é um dos mais 

pacíficos que eu conheço”129.  

A paralisação atingiu 21 fábricas, a maioria têxteis130. Ferroviários e eletricitários 

locais manifestaram solidariedade. Os bancários e os padeiros também aderiram 

parcialmente. Segundo “A Noite”, porém, uma considerável parcela destas categorias era 

                                                             
127 Nenhum outro comunicado da SOFTP ou notícias dos jornais utilizados nesta reconstituição informa 
em detalhes das reivindicações apresentadas, a não ser o fechamento da sede da AIB local. 
128 A Pátria, 14 de junho de 1935 cit in MACHADO (2010). 
129 Diário de Notícias, 12 de junho, página 6. 
130 A exceção foi a Fábrica de Papel do Itamaraty, considerada um reduto integralista (“A Manhã”) 
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composta de integralistas que, portanto, não iriam apoiar a greve, tendo inclusive 

solicitado garantias da polícia para continuar trabalhando. A Fábrica de Papel do 

Itamaraty, considerada uma “célula” integralista, segundo o jornal, continuou em 

funcionamento. Idem para uma pequena empresa (a Fundição Petrópolis, a única do 

segmento no município, que funcionava no vizinho bairro da Provisória), onde os 

funcionários também se anunciaram contrários à paralisação. 

Nos primeiros dias, boa parte do comércio fechou as portas – menos por adesão, 

talvez, e mais devido ao temor de novos confrontos, ainda segundo os jornais. Em suas 

páginas, multiplicam-se anúncios de protestos em solidariedade aos eventos em 

Petrópolis (e à paralisação por tempo indeterminado) promovidos por núcleos da Aliança 

em todo país.  

O que poderia ser considerado “apenas” um isolado confronto de rua entre AIB e 

ANL tomou outras proporções após o anúncio da greve geral. A situação em Petrópolis 

seria debatida na Câmara de Vereadores do Rio. No Congresso Nacional, deputados 

votam um requerimento de informações ao Ministério da Justiça, exigindo 

esclarecimentos sobre os incidentes na cidade – especialmente no tocante à existência de 

armamento pesado na sede da AIB. 

Destaque-se, nesta votação, a voz do recém empossado deputado Eduardo 

Duvivier, eleito pela União Progressista Fluminense131, que tinha considerável parte do 

                                                             
131 “Partido político fluminense fundado em 18 de fevereiro de 1933 para concorrer às eleições para a 
Assembleia Nacional Constituinte (...) Os fundadores da UPF eram em sua quase totalidade integrantes 
da corrente “nilista”, que havia apoiado a candidatura de Nilo Peçanha à presidência da República em 
oposição a Artur Bernardes nas eleições de março de 1922”. Não parece inapropriado classificar a UPF 
como uma sigla de centro-direita:  “O programa da UPF defendia o alistamento eleitoral, a propaganda 
dos direitos e deveres civis do cidadão, (...) a unificação da magistratura, a liberdade de imprensa, a 
regulamentação do trabalho da mulher e das crianças, a ampliação do habeas-corpus, a concessão de 
pensões aos trabalhadores e velhos inválidos, o salário mínimo rural, a liberdade de crenças (...) e a 
instalação de tribunais especiais para tratar de questões operárias” (Dicionário Histórico-Bibliográfico 
CPDOC. Disponível em: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/uniao-progressista-fluminense-upf 
Consultado em 03.03.2018 



140 
 

seu eleitorado em Petrópolis. Não parece equivocado apontar este personagem como um 

representante da elite econômica, com expressiva atuação não apenas em Petrópolis, mas 

no Estado do Rio e no Distrito Federal. Dentre suas atribuições como “fazendeiro, 

presidente de uma cooperativa de leite, sócio de firmas construtoras e banqueiro” 

(CPDOC), também era membro da Associação Comercial e Industrial de Petrópolis 

(ACIP). Foi um dos dois deputados que se pronunciaram contrariamente ao requerimento 

de investigação sobre os integralistas. Segundo “A Manhã”, o filho de Duvivier era 

integralista e testemunha dos acontecimentos em Petrópolis.   

Uma cena ocorrida nesta votação, reconstituída em “A Manhã”, ilustra a ótica de 

Duvivier acerca dos eventos violentos em Petrópolis. Ele tentou evitar a aprovação do 

requerimento que investigaria a AIB explicando que conhecia o “ordeiro operário de 

Petrópolis” e que os recentes acontecimentos deviam-se à “influência de elementos 

estrangeiros” que dirigiam a ANL – isto é, Sisson e Hercolino Cascardo, também presente 

no comício do dia 9. Malgrado tais “argumentos”, o requerimento foi aprovado por 

esmagadora maioria132.  

O discurso de Duvivier, porém, converge para as opiniões expressas por Padilha 

e que, de certa forma, nas décadas anteriores já se havia cristalizado entre as classes 

dominantes: o operário de Petrópolis era “ordeiro” e somente “elementos estranhos” à 

vida local podiam concitá-lo à greve ou a distúrbios. Esse discurso ecoa também numa 

publicação local, à época dos acontecimentos, nitidamente visando a conciliação – em 

oposição à greve geral por tempo indeterminado: 

 

                                                             
132 A Manhã, 14 de junho de 1935, primeira página. Embora aclamado pelo movimento operário, o ex-
prefeito Yêdo Fiúza parece ter sido bastante próximo também do empresário e bancário Duvivier. Em 
agosto, numa carta dirigida a Vargas, às vésperas de uma longa viagem, o deputado informa que Fiúza 
vai representá-lo numa questão envolvendo uns seus “amigos que me [o] acompanham em política” e o 
próprio presidente (CPDOC – 1935.08.09 Carta de Eduardo Duvivier a Getúlio Vargas – disponível em: 
http://docvirt.com/docreaderFGV/docreader.aspx?bib=CorrespGV2&pasta=GV%20c%201935.08.09). 
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Nada, neste momento, justifica uma greve. Os trabalhadores não se 
iludam com as insinuações malévolas de elementos estranhos à sua 
classe. O operariado petropolitano é cordato e ordeiro. O seu passado 
de trabalho e de civismo é um índice seguro da nobreza dos seus 
sentimentos. Não é o operariado petropolitano que virá quebrar o ritmo 
costumeiro de Petrópolis. Ele é parte integrante desta população pacata 
e boa. Ele não fará guerra de extermínio à indústria de sua terra que é o 
grande fator do seu progresso. Ele volverá ao labor cotidiano para que 
não falte o pão a seus filhos (“Jornal de Petrópolis”, 11 de junho de 
1935, página 3) 

  

Ainda no dia 10, quando até o prudente “A Noite” chegava às bancas com títulos 

ameaçadores (“Tudo fechado! Paralisada a vida no centro de Petrópolis na expectativa de 

novos e graves acontecimentos - o aspecto da cidade é de intranquilidade. As ruas desertas 

demonstram o pânico que assaltou a população”), o presidente da Associação Comercial 

e Industrial de Petrópolis, Carlos Camacho, envia um telegrama ao presidente Vargas, ao 

ministro da Justiça e ao interventor federal: 

 
“Os industriais e comerciantes de Petrópolis, reunidos em assembleia 
extraordinária, e interpretando o sentimento unânime do povo e de todas 
as classes sociais de Petrópolis, justamente alarmados com a 
propaganda de ideias subversivas levadas a eleito no município, por 
elementos estranhos que visavam envolver o honrado trabalhador 
petropolitano, vêm solicitar de v.ex. enérgicas e imediatas providências 
que garantam a família e a propriedade publicamente atacadas. A cidade 
em pânico apela para o espírito patriótico de v.ex. e requer garantias” 
(cit in “Diário de Notícias”, edição de 13 de junho). 

 

A “resposta” parece ter chegado no dia seguinte. Mas chegou num momento em 

que, aparentemente superados os episódios violentos, aguardava-se a retomada à 

normalidade no cotidiano da cidade: 

 
Chegou a esta cidade às primeiras horas da tarde o doutor Getúlio 
Macedo, 1º delegado auxiliar da Polícia Fluminense. (...) Aquela 
autoridade informou que tivera uma conferência com o presidente da 
Associação Comercial e Industrial de Petrópolis, Carlos Camacho, a 
quem oferecera todas as garantias para que o comércio abrisse duas 
portas. O presidente da ACI recusou as garantias oferecidas dizendo 
que o comércio de Petrópolis desejava prestar uma homenagem ao 
operário morto, que é petropolitano. (...) Os operários (...) ouviram o 
chefe do núcleo da ANL nesta cidade, capitão Sisson, que os concitou 
a formar brigadas de defesa da cidade. (“A Noite”, 11 de junho) 
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Fosse pela suposta sugestão para a criação de “brigadas de defesa”, feita por 

Sisson no dia 10; fosse (o que é mais provável) pelo anúncio da greve por tempo 

indeterminado, no dia 11, o papel do poder público iria tomar outra configuração no dia 

seguinte: contingentes do Exército e da polícia foram deslocados para Petrópolis, cuja 

delegacia local contava com apenas 8 homens, segundo Camacho (“A Noite”, 11 de 

junho). Outros 54, da Força Pública, viriam de Niterói. Soldados de Juiz de Fora e Rio 

também seguiriam para a cidade, segundo os jornais. O 1º Batalhão de Caçadores, sediado 

em Petrópolis, estava no Rio para uma solenidade mas foi trazido às pressas para sua base 

e passou a patrulhar as ruas a cavalo. Policiais “desfazem ajuntamentos considerados 

suspeitos” e as fábricas em greve passam a ser guardadas dia e noite por policiais (“A 

Noite”, 13 de junho). O “Correio da Manhã”, no dia 18, avaliaria que 120 policiais de 

outros municípios estavam atuando em Petrópolis. 

No dia 14, três dias após o anúncio da greve geral, o diretório municipal da ANL 

do distrito federal divulga um manifesto dirigido “ao povo de Petrópolis”, no qual denota 

notável ignorância (ou alheamento?) sobre a dimensão do movimento, não obstante o 

diretor Roberto Sisson haver estado na cidade. O documento é outra boa amostra de um 

momento em que as motivações para a greve em Petrópolis eram apresentadas pela ANL 

de forma mesclada, priorizando os aspectos políticos em detrimento de questões de viés 

sindical. No mais, nem uma palavra sobre a greve geral, que a ANL carioca define como 

“greve econômica”. Embora faça referências a baixos salários, segundo os aliancistas 

cariocas a principal motivação dos correligionários petropolitanos seria o fechamento da 

sede local da AIB: 
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Desejamos que qualquer pessoa prove ser legal o funcionamento da 
sede integralista, depósito de armamentos proibidos na lei (...) Os 
integralistas entrincheirados em sua sede assassinaram covarde e 
vilmente a Leonardo Cantú (sic), feriram várias pessoas. A greve 
econômica foi decretada pelo proletariado e pelo povo petropolitano. 
Esta greve está sendo dirigida pela CSUB. (...) é justo um homem pai 
de família ganhar mensalmente menos de cem mil réis? Os integralistas 
assassinos, covardes e traidores estão de acordo com isso (...) O povo 
exige que os bandos integralistas sejam desarmados e dissolvidos (...) 
E entregando a direção de seu movimento em prol de suas 
reivindicações econômicas à CSUB, os operários de Petrópolis estão no 
seu direito (“A Manhã”, edição de 15 de junho, primeira página).  

 

A citação da CSUB (Confederação Sindical Unitária do Brasil) vale uma 

importante observação. Trata-se de uma “organização sindical de orientação comunista 

fundada em 30 de abril de 1935 no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, com o objetivo 

de promover e coordenar a mobilização operária em todo o país. Era ligada à Aliança 

Nacional Libertadora” (CPDOC)133.  

A referência à CSUB confirmaria, enfim, a presença e atuação de comunistas em 

Petrópolis. O linotipista Iguatemy Ramos da Silva, membro do PCB; do Sindicato dos 

Trabalhadores do Livro e do Jornal, de Niterói; e diretor da Confederação, foi a Petrópolis 

para falar no comício do dia 9 (conforme se verifica no panfleto de convocação do evento 

(ANEXO 6). Sobre a greve geral, Iguatemy daria uma declaração contraditória para “A 

Manhã”, esforçando para salientar o seu (ou, talvez, dos comunistas) protagonismo no 

movimento. Mas, ao mesmo tempo, reconhecia que a decisão pela greve não havia 

definido por qualquer “palavra de ordem” da Confederação e nem mesmo da própria 

ANL. Iguatemy afirmou que:  

 
 
 
 

                                                             
133 Uma outra informação sobre a história da organização, no mesmo verbete, assinala: “No dia 9 de 
junho, a CSUB, juntamente com os aliancistas, organizou em Petrópolis (RJ) uma concentração anti-
imperialista” (idem) [grifo meu]. Esta informação não se confirma nem mesmo nas páginas de “A 
Manhã”, então identificado como “diário porta-voz do movimento aliancista no Rio”.  
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(...) o comício [em Petrópolis] ficará assinalado como o maior e o mais 
empolgante daquela cidade (...) Desenrolados os acontecimentos, que 
estão na memória do povo, metralhadas mulheres e crianças, os 
trabalhadores decretaram a greve geral. A Confederação Sindical 
Unitária assumiu a direção do movimento, como lhe competia 
transformando-o numa ação concreta pelos direitos dos têxteis e 
principalmente numa luta decisiva contra os arreganhos do sigma, com 
a formação de brigadas de defesas populares (“A Manhã”, 15 de junho, 
página 1)134 

 

Há aí pelo menos dois pormenores a serem observados. Primeiramente, não houve 

“mulheres e crianças metralhadas”. E, em segundo: se a direção da greve foi de fato 

“assumida” não pela ANL, através de Sisson, mas pela CSBU, isto não será confirmado 

em nenhum informe do SOFTP ou em qualquer notícia posterior acerca das negociações 

entre patrões e empregados. E nem pela direção nacional própria ANL: nos dias seguintes 

à morte de Candú e ao anúncio da greve geral dos têxteis em Petrópolis, líderes aliancistas 

até fizeram referências aos eventos, mas sem sequer citar a CSBU. Ressalte-se, também 

na fala deste dirigente, a distinção entre os esforços pelos “direitos dos têxteis” e “contra 

os arreganhos do sigma”, distinguindo, portanto, as reivindicações econômicas das 

políticas. 

O movimento operário e a greve de Petrópolis, aliás, paulatinamente vão perdendo 

espaço nos pronunciamentos da ANL. Dias após o anúncio da greve geral, a Aliança fez 

circular no Rio e em São Paulo uma significativa convocação a “todos os têxteis” 

(ANEXO 7) na qual parecia bem mais importante destacar somente caráter antifascista 

do movimento em Petrópolis e, tanto quanto possível, reduzir as questões operárias locais 

a um recurso retórico. A mobilização dos operários petropolitanos é ignorada. Uma greve 

                                                             
134 Pontue-se que Iguatemy seria preso em Petrópolis, no dia 17, quando a polícia invadiu a sede do 
SOPFT: ele estava sozinho no sindicato, dormindo, e foi acordado “aos pontapés” pelos policiais, que o 
levaram para Niterói. A informação é de um relatório da direção nacional da ANL, subscrito por Maurício 
de Lacerda, Carlos Schuler e Francisco Mangabeira, divulgado através de “A  Manhã” na edição do dia 28 
de junho. 
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geral só poderia acontecer em resposta à AIB e, necessariamente, sob a direção da 

Aliança.  

A todos os têxteis 
Companheiros! Os acontecimentos de Petrópolis mostraram claramente 
que o fascismo (integralismo) se desmascara abertamente preparando o 
seu golpe; usando da demagogia e do terror (assassinato de mulheres e 
crianças de Petrópolis) em desespero de causa (...).  
O Núcleo Têxtil da Aliança Nacional Libertadora apoia todas as 
reivindicações e lutas do proletariado têxtil e chama à luta todos os 
têxteis contra o imperialismo japonês (...) 
Companheiros! O protesto firme e veemente de todos os trabalhadores 
e antifascistas do Brasil conseguiu o recuo da concentração fascista em 
São Paulo: mas mesmo assim devemos estar alertas: EM CASO DE 
GOLPE DECLARAR IMEDIATAMENTE A GREVE GERAL é a 
palavra de ordem do Diretório da Aliança Nacional libertadora (...) 
O Diretório Central da Aliança Nacional Libertadora” (destaque no 
original) 

 

Embora ainda correndo, novamente, o risco de superficialidade, uma análise do 

texto sugere em que ponto estava o entendimento de seus enunciadores sobre os eventos 

de Petrópolis. A abertura do “discurso” (dirigido não aos “brasileiros”, como de hábito, 

mas à uma categoria específica) parece tentar estabelecer empatia entre os têxteis de todo 

o país e seus colegas petropolitanos. Não devido a suas reivindicações trabalhistas, mas 

porque foram vítimas do “terror integralista”, o que prenunciava um “golpe” da AIB. 

Note-se aí a supressão do evento central (a morte de um operário), então substituído por 

informações que nem mesmo o mais aliancista dos jornais poderia sequer sugerir (“morte 

de mulheres e crianças de Petrópolis”).  

Esta tentativa de estabelecer empatia é notável na identificação de um 

“enunciador” claro – o Núcleo Têxtil da ANL – embora a nota seja assinada pelo diretório 

nacional. Trata-se, aparentemente, não de levar a pauta da Aliança a Petrópolis – mas de 

tentar elevar a questão local a um âmbito nacional como instrumento político, sem, no 

entanto, valorizar seus aspectos econômicos. O manifesto cita até “imperialismo japonês” 

e a “batalha da praça da Sé”, no ano anterior. E, em maiúsculas, a ANL traz sua “palavra 
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de ordem”, que é a convocação de uma greve geral da categoria. Mas, frise-se: apenas e 

somente “em caso de golpe”.  

Quanto à morte do operário e a greve geral de Petrópolis, já em andamento e ainda 

regularmente noticiada pelos maiores jornais do país: nem uma palavra. 

Se o apoio da ANL à greve era mais um recurso retórico do que ações efetivas, é 

fato que o movimento preocupava os patrões. Os empresários, que através da ACIP já 

haviam pedido “providências para a manutenção da ordem” – o que resultou no 

policiamento ostensivo das ruas e guarda armada nas portas das fábricas – também 

solicitaram do governo uma intervenção direta nas negociações. No dia 13, uma sexta-

feira, momento em que a presença policial não parecia alterar a posição dos grevistas. 

 
Uma comissão dos proprietários de fábricas de Petrópolis esteve com o 
[ministro do Trabalho] sr. Agamenon135 Magalhães (...) expôs 
demoradamente ao ministro a situação criada na cidade serrana em fase 
dos acontecimentos ultimamente ocorridos ali, pedindo a medição do sr 
Agamenon (...) O ministro ficou de ouvir o Sindicado dos Operários de 
Petrópolis (“Correio da Manhã”, 14 de junho, página 5) 

  

Promessa feita e cumprida. Mas não imediatamente, como se verá. Passado o 

sábado e o domingo, um outro episódio, na manhã de segunda-feira, dia 17, iria agravar 

o clima de tensão: um policial de Niterói, José Leopoldo Tinoco, “destacado para auxiliar 

o policiamento” de uma das empresas em greve, foi assassinado com um tiro na cabeça, 

após confronto com manifestantes, morrendo no local. O crime aconteceu nos arredores 

da fábrica Dona Isabel. Acusado de efetuar o disparo, o jornalista José Antunes Almeida 

foi preso com a arma do crime. Ele confessou ter efetuado o disparo, mas alegou que agiu 

em legítima defesa (“A Noite”, 17 de junho).  

Coincidência ou não, o acusado era aliancista. E a vítima, um integralista – 

enterrado no dia seguinte, em Niterói, com o protocolo de estilo, conforme atesta foto 

                                                             
135 Os jornais grafam “Agamemnon” 
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publicada em “A Manhã” e no “Diário de Notícias”, onde camisas-verdes conduzem seu 

caixão (ANEXO 14).  

Ao baixar o corpo à sepultura, o integralista Soares de Pinho, chefe dos 
núcleos de Praia Grande, exclamou: 
- Integralistas! 
- Pronto! – responderam vários dos presentes. 
- José Leopoldo Tinoco de Azevedo! – chama o chefe. E novamente 
responderam: 
- Presente! (“A Manhã”, 19 de junho de 1935, primeira página) 

 

Algumas horas depois do crime, a sede da ANL e do SOFTP foi invadida e 

fechada pela polícia. Mais tarde, operários e aliancistas iriam denunciar que muitos itens 

foram levados – incluídos aí material de propaganda da ANL e dinheiro que os têxteis 

haviam arrecadado, em uma campanha para auxiliar a família de Candú.  

 
À vista das proporções que assumiu o caso de Petrópolis, motivando o 
fechamento da sede do Sindicato dos Operários em Fábricas de Tecidos 
daquela cidade, o sr. Agamenon Magalhães telegrafou à diretoria da 
referida associação de classe solicitando a presença de representantes 
para um entendimento. Atendendo a essa solicitação compareceram 
ontem à tarde, no gabinete do ministro do trabalho, o presidente e mais 
dois diretores daquele sindicato, realizando-se então uma conferência 
da qual tomou parte o sr. Luiz Mezzavilla, inspetor regional do trabalho 
(“Diário de Notícias”, 18 de junho, página 6) 

 

Note-se que a convocação do ministro foi endereçada a representantes do SOFTP 

– e não da CSUB ou da ANL, cujos comunicados, a esta altura, não faziam mais quaisquer 

referências ao movimento em Petrópolis. Oficialmente, a Aliança se calava em relação à 

greve e, agora, também quanto à morte do policial. Ignorados pela ANL, pela CSUB e 

por quantas fossem as entidades que lhe apoiassem inicialmente, após uma semana de 

greve os operários de Petrópolis, pressionados pelo Ministério do Trabalho, elegeram um 

conhecido representante da classe política para negociar em seu nome.  

 
 
 
 



148 
 

O dr. Fiúza, a princípio, quis esquivar-se da missão. Entretanto, instado, 
tomou aos seus ombros a tarefa, uma vez que lhe foram dados amplos 
poderes para um entendimento com os diretores dos estabelecimentos 
industriais, ficando assentado que seria aceita, fosse qual fosse, a 
solução a que chegasse. Depois de ouvir, de cada operário de que se 
compunha a comissão, a sua palavra, na própria sede do Sindicato, onde 
compareceu o dr. Fiúza, retirou-se em meio das maiores manifestações 
de simpatia, dirigindo-se imediatamente aos industriais, aos quais 
convocou para uma reunião, que se realizou às 22 horas. Dessa reunião 
partiu o acordo entre os patrões e os operários, sem a audiência dos 
instigadores da “parede”, e que se vem consolidando debaixo de todos 
os princípios de direito (“Jornal do Brasil”, edição de 20 de junho de 
1935, p.13) 

 

Pivô das manifestações de seis meses antes, Yêdo Fiúza ocupava então a diretoria 

da Comissão Nacional de Estradas de Rodagem. Mantinha, ainda, fortes ligações com 

Petrópolis – e também com Vargas. Sua intermediação fez cessar a greve em menos de 

24 horas, ao contrário do que pretendiam os “instigadores de parede”, uma alusão direta 

aos incitadores da greve e, talvez, à falta de resultados da “liderança” de Sisson ou de 

Iguatemy. Já no dia 18, a maioria dos grevistas anunciou a volta ao trabalho: 

 
Havendo o dr. Yêddo Fiúza, ex-prefeito desta cidade, interferido no 
caso da paralisação do trabalho das últimas fábricas que ainda estavam 
paradas, a pedido dos respectivos operários, acaba de conseguir o fim 
almejado. Assim, depois das démarches que se vinham realizando desde 
ontem, que se realizou hoje, das 10 às 12 horas, na qual deliberaram dar 
plenos poderes ao sr. Yêddo Fiúza, para agir no caso, foi novamente 
realizada, às 19 horas, na sede do Sindicado dos Operários em Fábricas 
de Tecidos a sessão definitiva, ficando resolvido recomeçarem os 
trabalhos depois de amanhã, por ser amanhã dia santificado. O acordo 
respectivo está sendo assinado (“Correio da Manhã”, 19 de junho, 
página 2). 
 
 

Dois dias depois, o enviado do ministro do Trabalho telegrafava ao chefe: 

 
“Tenho a honra de comunicar a v.ex. haver sido resolvido o dissídio 
relativo aos operários da fábrica Aurora. Foi firmado um acordo 
satisfatório. No dia 21 também voltarão às suas atividades os demais 
operários de vários estabelecimentos fabris que se achavam paralisados 
– Luiz Mezavilla, inspetor regional interino” (cit in “A Noite”, edição 
de 20 de junho, página 6) 
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E o ministro ainda ganhou sua parcela de gratidão do empresariado local: “O sr. 

Agamenon Magalhães recebeu da Associação Comercial e Industrial de Petrópolis e do 

Sindicato dos Industriais de Petrópolis telegramas de agradecimento e congratulações 

pela feliz solução do dissídio” (“Correio da Manhã”, edição de 21 de junho, página 8).  

Se Padilha e Sisson são aqui tomados como protagonistas representativos das 

correntes ideológicas em que militavam, Yêdo Fiúza pode, igualmente, ser considerado 

um representante de uma política de conciliações que marcou os primeiros anos da 

chamada Era Vargas. E, em virtude do papel assumido na greve de 1935, conforme se 

verá, é possível dizer que se trata de um elemento decisivo, embora não diretamente 

envolvido nas disputas ou na polarização político-partidária.  

Yêdo Fiúza nasceu em 1894, em Porto Alegre, onde iria formar-se em Engenharia 

e travar os primeiros contatos com Getúlio Vargas. Transferiu-se para o Rio em 1924, 

passando a trabalhar para uma firma norte-americana. Em 1930, conforme já observado, 

foi nomeado prefeito de Petrópolis no governo provisório do próprio Vargas, e aí 

permaneceu até o fim de 1934. Também de acordo com o já exposto no capítulo I, 

angariou grande popularidade, bem como a fama de um governante honesto e “técnico”.  

Voltaria ao cargo em fevereiro de 1936, novamente nomeado pela interventoria 

federal. Licenciou-se do cargo em maio daquele ano para concorrer às eleições, em agosto 

– e pela corrente “progressista”, de oposição a Vargas. Foi vitorioso, com 66% dos 

votos136. Mas, tão logo assumiu, licenciou-se por 60 dias, alegando obrigações da sua 

função como diretor da Comissão de Estradas de Rodagem.  

 
 
 
 

                                                             
136 ALCÂNTARA, Priscila Musquim. O candidato civil do PCB: a trajetória política do engenheiro Yêddo 
Fiúza (1930-1947). Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, 2012. 
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Com o advento do Estado Novo, Fiúza foi mantido à frente do executivo 
petropolitano, na condição de interventor, nomeado diretamente por 
Vargas. Nesse período, foi criado o Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem e Fiúza foi o seu primeiro diretor. Se o exercício da direção 
da autarquia era a pretensão do engenheiro, a interventoria era a vontade 
de Vargas, que via em Fiúza um elemento-chave no equilíbrio do jogo 
político fluminense (ALCÂNTARA, 2012:194) 

 

Fosse nomeado ou eleito, no cargo de prefeito Fiúza “teve aprofundadas suas 

relações pessoais com o então presidente Getúlio Vargas, que passava longas temporadas 

em Petrópolis” (CPDOC). Fiúza permaneceu no DNER até o fim do Estado Novo, em 

1945. Naquele ano, iria concorrer em sua segunda eleição: 

 
Mesmo não sendo adepto do comunismo, Iedo Fiúza, que se definia 
como “um técnico envolvido com seus problemas profissionais que em 
determinado momento se envolveu em atividade política, mas não 
possuía ligações partidárias”, concordou em candidatar-se à presidência 
da República na legenda do PCB” (idem) 

 

Embora sua campanha tivesse durado apenas 20 dias, o ex-prefeito sofreu 

violentos ataques de setores conservadores, através de Carlos Lacerda, que chegou a 

acusar Fiúza de associação com o integralismo – fazendo alusões de suas simpatias aos 

camisas-verdes pelo fato de o congresso integralista em Petrópolis ter ocorrido durante 

seu mandato. O engenheiro obteve 570 mil votos – o que equivalia a, aproximadamente, 

10% do eleitorado. Em Petrópolis, onde supostamente gozava de grande popularidade, 

obteve apenas 5.283 votos, 24% do total, ficando em terceiro (e último) lugar na 

preferência popular, atrás do vitorioso Dutra (em segundo, com 35%); e do petropolitano 

Eduardo Gomes, que venceu a disputa na cidade, com 41% dos votos (ALCÂNTARA, 

2012). 

Os resultados da eleição presidencial em Petrópolis antecipavam o que iria ocorrer 

em 1947, nas eleições municipais. Fiúza voltou a disputar o cargo de prefeito, pelo pouco 

expressivo Partido Libertador. A popularidade que o havia levado ao cargo, 10 anos antes, 
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e que havia conflagrado a cidade em 1934 não foram suficientes para fazê-lo alcançar a 

vitória. Longe disso: novamente ficou em terceiro (e novamente último) lugar, com 

somente 21% dos votos (idem). 

Fiúza assumiu então novas atividades técnicas com a volta de Vargas ao poder, 

em 1950. Mas, “com a morte de Getúlio Vargas em agosto de 1954, foi colocado à 

disposição do DNER, sem nunca ter sido convocado para qualquer atividade” 

(ALCÂNTARA, 2012:189). Yêdo Fiúza morreu em 12 de fevereiro de 1975, no Rio. 

É preciso destacar que na greve de 1935, e em que pese a atuação de Fiúza, não 

houve “um acordo”, propriamente, mas acordos isolados, respectivos a cada uma das 

fábricas paralisadas e seus empregados. Os jornais atestam que o fim da greve se deveu 

ao fato de a maioria das reivindicações dos grevistas ter sido atendida, sem detalhá-las – 

mas com particular atenção para a conquista dos operários da Fábrica Aurora, que, reitere-

se, já estavam parados deste maio (bem antes, portanto, da morte de Candú) e que 

obtiveram um reajuste salarial de 15%. A suposta reivindicação que teria motivado a 

paralisação, segundo os anúncios iniciais da ANL (fechamento da sede local da AIB) não 

entrou nas pautas de negociações. Ou, se entrou, foi uma reivindicação ignorada, dado 

que os integralistas continuariam atuando em liberdade na cidade (e no Brasil) até 1938. 

No que diz respeito a Petrópolis, o aliancista “A Manhã”, que há uma semana 

parecia ignorar a greve geral, e que desde o dia 18 (quando já se prenunciava o fim da 

paralisação, conforme anunciavam outras publicações) ocupava-se somente com as 

condições da prisão do também aliancista Antunes, o assassino do policial integralista. 

Antunes supostamente vinha sendo torturado e ameaçado no cárcere. Mas, enfim, com 

cinco dias de atraso (edição de 23 de junho) “A Manhã” voltaria a citar o movimento 

operário em Petrópolis em uma chamada de primeira página: “Vitoriosa a greve dos 

têxteis”; “Os patrões, diante da resistência do operariado, resolveram ceder”. O jornal 
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informava ainda que “foram atendidas todas as reclamações dos grevistas” sem, no 

entanto, detalhá-las. E sem qualquer referência às iniciativas dos operários; à escolha de 

Fiúza como negociador; e às reivindicações originais. 

Se mesmo o jornal aliancista havia se “esquecido” das exigências apresentadas 

quanto da deflagração da greve geral, na maior das empresas locais, a Companhia 

Petropolitana, era então o caso de distinguir-se, agora com clareza, “questões de ordem 

pública” das “reivindicações sociais”. No texto do acordo, o sindicato (embora não cite 

qualquer segmento político) faz referência às reivindicações ditadas “pela ANL” uma 

semana antes – mas, por evidente, exime-se de atrelar a paralisação à exigência de que a 

sede da AIB fosse fechada. Dificilmente se poderá apresentar o(s) motivo(s) de a direção 

nacional da Aliança minimizar ou ignorar, em questão de dias, a greve que inicialmente 

apoiou. Não parece absurdo supor, porém, que este motivo, fosse qual fosse, tem como 

origem a distinção estabelecida nos entendimentos sobre a greve: seria, talvez, útil como 

movimento eminentemente político; mas pouco legítima se fosse “apenas” a expressão 

de um caráter reivindicatório de uma classe de trabalhadores.  

O texto dá a entender, porém, que, se a direção da ANL e a imprensa aliancista 

haviam se “esquecido” dos operários petropolitanos nos dias anteriores, os operários de 

Cascatinha ainda evocavam, mesmo que de forma tímida e indireta, as propostas da 

Aliança. A greve, iniciada pela política, terminava com o atendimento de reivindicações 

pela melhoria das condições de trabalho – mas aludindo aos camisas verdes: 

 
(...) considerando ainda que as questões de ordem política somente 
pelas autoridades públicas podem ser resolvidas e, assim sendo, a 
diretoria do sindicato, interpretando fielmente os sentimentos 
manifestados por todos os seus associados, resolve apelar para os 
poderes públicos a fim de que não permitam a existência de bandos 
armados, que trazem o desassossego ao trabalho, resolvendo ainda 
dirigir-se aos representantes da Câmara dos Deputados, para que 
profliguem, veementemente, esse estado de coisas, combatendo da 
tribuna a existência desses bandos armados, perturbadores da 
tranquilidade pública... (“A Noite”, 19 de junho, primeira página) 
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 E, afinal, chegando às questões de caráter eminentemente trabalhista: 

Considerando finalmente que as reivindicações sociais apresentadas se 
enquadram nos seguintes pontos: 
1º Salário mínimo 
2º Criação da caixa de aposentadorias e pensões 
3º Oito horas de trabalho rigorosamente fiscalizadas 
4º Cumprimento das demais leis sociais  
Resolvem, de comum acordo, reiniciar os serviços da Companhia 
Petropolitana amanhã, 19 do corrente” (idem) 

 

A partir do dia 21 de junho, Petrópolis não seria mais alvo do noticiário. Quanto 

à ANL, um outro evento, nesta mesma data, era muito mais significativo: a divulgação da 

“carta de Barcelona”, dirigida à direção da agremiação, na qual Luís Carlos Prestes 

anunciava formalmente sua adesão ao movimento. 

Registre-se, porém, uma manifestação isolada – uma charge, na revista “Careta”, 

publicada somente em julho (mas decerto elaborada semanas antes), na qual a cidade de 

Petrópolis era comparada a uma zona de guerra, como o Chaco, conflito cujas 

negociações de paz estavam, naquele momento, sendo conduzidas pela intervenção do 

diplomata brasileiro Macedo Soares (ANEXO 7). Tal como refletido nas páginas dos 

jornais e nas declarações de representantes políticos ou de classe nas semanas anteriores, 

o conflito de Petrópolis certamente causou forte impressão para o autor do desenho. Não 

obstante, as reais motivações desse conflito; os mortos e feridos; a greve geral; suas 

repercussões em âmbito nacional; e, principalmente, a capacidade de articulação dos 

operários independentemente de questões e apoios partidárias são elementos que, também 

nesta charge, foram ignorados. Ou, pelo menos, não totalmente compreendidos e 

acertadamente interpretados.  
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3.3 Algumas avaliações e interpretações 

Se, em público, a ANL não se referia à greve geral de Petrópolis nem mesmo 

quando ela estava em andamento, pelo menos um de seus dirigentes viria a perceber, 

meses depois, o potencial do movimento como símbolo revolucionário. Foi justamente o 

presidente de honra da sigla, Luís Carlos Prestes, quem vislumbrou a mobilização 

operária como uma possibilidade em favor da sua pretendida insurreição.  

Três meses após os incidentes em Petrópolis, momento em que as sedes da ANL 

estavam fechadas, Prestes escreveria uma longa carta a Sisson. Nela, fez considerações 

sobre o evento, elogiando a atuação do secretário-geral, que foi elevado à categoria de 

um herói da “coluna invicta” – devido ao seu “espírito de sacrifício” manifestado na 

aparentemente árdua tarefa de “ligar-se ao povo”. Distribuindo críticas a aliados e fazendo 

recomendações sobre a condução da revolução sonhada pelo PCB, o “cavaleiro da 

esperança” relembrou que, para se atingir o patamar revolucionário “o indispensável é 

mobilizar e organizar grandes massas, prepará-las pacientemente, através de lutas 

parciais, para a grande luta final pelo poder”. Neste sentido, a mobilização em Petrópolis 

foi, segundo Prestes, exemplar.  

Mas, reitere-se, foi um fenômeno que, ainda segundo o “cavaleiro da esperança”, 

ocorreu exclusivamente devido ao protagonismo de Sisson. Candú, trabalhadores e 

sindicatos petropolitanos, bem como a greve (fosse “econômica” ou “social”) por eles 

conduzida, não são sequer citados ao longo de 2.530 palavras. No que diz respeito aos 

eventos de 9 a 20 de junho, a avaliação do presidente de honra da ANL sobre o papel 

desempenhado pelo secretário-geral da sigla foi a seguinte:  
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A sua atitude em Petrópolis, tomando a frente das massas e levando-as 
audaciosa e valentemente à luta contra os assassinos policiais137 e 
integralistas é digna dos verdadeiros continuadores da bravura de 
Siqueira Campos. (...) Somente através das lutas parciais surgirão os 
grandes chefes populares, os homens que diretamente ligados ao povo, 
poderão transmitir nossas palavras de ordem e garantir, pelo prestígio 
com que contam, porque adquirido ao lado desse mesmo povo, nas lutas 
anteriores, que tais palavras serão obedecidas, serão realizadas. (...) 
Naturalmente é muito mais difícil e perigoso, exige um espírito de 
sacrifício muito maior ligar-se com o povo, organizá-lo, levá-lo a lutas 
efetivas por suas reivindicações, lutar com ele contra a polícia nas ruas, 
nas fazendas, do que conspirar e preparar planos mirabolantes de como 
tomar o poder através de um simples golpe de mão. Lutas, como a de 
Petrópolis, precisam ser preparadas e levadas a efeito em todo o Brasil. 
Depois de uns vinte Petrópolis a insurreição será inevitavelmente 
vitoriosa. (PRESTES, Luís Carlos. “Carta a Roberto Sisson”. Setembro 
de 1935138) 

 

Vale registrar também, um outro importante personagem: de Getúlio Vargas, 

habitué do Palácio Rio Negro independentemente da estação do ano, nem uma palavra 

foi divulgada sobre os incidentes em Petrópolis. O conflito, os mortos e feridos; e a greve, 

que por mais de uma semana estiveram nas primeiras páginas dos maiores jornais do país; 

que foram debatidas na Câmara; que mobilizaram contingentes do Exército; que serviram 

de mote para incontáveis manifestações aliancistas em todo o país; que mobilizaram a 

mais alta hierarquia do Ministério do Trabalho; e que causaram impressão até mesmo ao 

“cavaleiro da esperança” não mereceram comentários públicos – e nem, até onde se sabe, 

caráter privado, o que se poderia manifestar, talvez, tal como no exemplo de Prestes, em 

cartas a correligionários. 

Atente-se, porém, que Vargas esteve, sim, em Petrópolis durante a greve. Sua 

trajetória, naqueles dias, pode ser reconstituída através de notícias publicadas em “A 

Noite”: quando o movimento começou, dia 10, o presidente estava encerrando uma 

                                                             
137 Reitere-se que em nenhum momento militantes da ANL enfrentaram a polícia ou foram por ela 
perseguidos ou ameaçados. O único policial envolvido em conflitos, conforme já observado, foi o 
inspetor Tinoco, morto pelo aliancista Antunes. 
138 PRESTES, Luís Carlos. Problemas atuais da Democracia. Editorial Vitória, 1947: 15-21.  

Disponível em:  
https://www.marxists.org/portugues/prestes/1935/09/roberto.htm 
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viagem oficial à Argentina e ao Uruguai. Chegou ao Rio dia 12. Na noite seguinte iria 

comparecer a uma peça de teatro de revista, no Rio. No mesmo Teatro João Caetano onde, 

três meses antes, se anunciava o nome de Prestes como presidente de honra da ANL. 

No dia 16, um domingo (véspera da morte do policial integralista e da invasão da 

sede da ANL pela polícia), Vargas passou o dia em Petrópolis. Como compromisso 

oficial, apenas uma rápida visita à exposição agropecuária local, acompanhado de Yêdo 

Fiúza. Se de alguma maneira o presidente manifestou seu poder, interferindo nos 

acontecimentos locais, não é possível determinar. A imprensa na época não estabelece 

qualquer vínculo entre a presença de Vargas na cidade e a greve geral – ou a seu 

encerramento. E se os jornais nada disseram a respeito, tampouco o próprio presidente. 

Em seu “Diário”, Vargas registrou: 

 
Dias 14 a 16 (Junho, 1935): Não ocorreram fatos de maior importância, 
a não ser a situação política dos estados não constitucionalizados, que 
me obrigam a atender constantes solicitações. No último dia fui a 
Petrópolis assistir à exposição, que percorri e examinei, indo depois 
almoçar com vários outros conhecidos na casa da sogra do Dr. Raul 
Braga de Azevedo, um dos expositores. Depois saí com o engenheiro 
Fiúza, a fazer um passeio... (VARGAS, 1995:211) 
 
 

 Eventuais interpretações acerca do pensamento presidencial naquele momento, e 

tomando por base apenas umas poucas palavras no seu diário, podem ser arriscadas – ou 

mesmo inócuas. Neste ponto, e para um entendimento mais acurado, parece válido lançar 

mão não de um instrumento da história – mas, sim, do campo das letras. Tal como a 

formulação de Marcus Vinícius de Freitas, professor titular de Teoria da Literatura da 

UFMG, que estudou o “Diário” de Vargas. Analisando as anotações de 14 a 16 de junho 

de 1935, faz uma avaliação bastante significativa a respeito não apenas de palavras mas, 

principalmente, de atos: 
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Em 16 de junho de 1935, após uma série de informações sem qualquer 
relevância, o autor termina a seção de escrita informando que saiu 
naquele dia para caminhar com seu amigo Fiúza. Várias vezes no Diário 
aparece essa caminhada com o Fiúza, seguida em geral de reticências. 
Em mais de uma ocasião o texto sugere que as caminhadas com o 
prefeito de Petrópolis constituem capa para encontros amorosos do 
presidente com prostitutas ou amantes. Vargas comenta no Diário esses 
relacionamentos, referenciando apenas de passagem aqueles com 
prostitutas, mas sendo muitas vezes detalhado em relação aos encontros 
com as amantes. Fiúza, o prefeito de Petrópolis, é exatamente quem o 
traz para casa depois de um dos encontros com a “bem-amada”, 
personagem que passa a ocupar a vida do presidente a partir de fins de 
1937 e a quem se referem as mais pessoais observações encontradas no 
Diário. Essa interpretação sobre as caminhadas com o Fiúza se torna 
possível especialmente se virmos as passagens no conjunto de suas 
ocorrências. A marca textual das reticências vale ali como metáfora do 
homem reticente que foi Vargas (FREITAS, 2011:106) 

 

Vargas foi a Petrópolis em meio a uma conflagração política-trabalhista, não 

tomou qualquer atitude (pública) a respeito da questão e sequer se pronunciou sobre os 

eventos que se desenrolavam na cidade. Somente a referência ao “passeio” com Fiúza 

deixa entrever a possibilidade de algum tipo de intervenção do chefe de Estado na questão 

local. Parece ter ignorado a greve geral e os episódios de violência – e, principalmente, o 

papel daqueles trabalhadores. Prestes, por sua vez, analisou o evento sem considerar a 

hipótese de que a “massa operária” pudesse ter se mobilizado ela própria na articulação 

de uma greve geral. A aparente indiferença de um e outro quanto às possibilidades 

próprias de articulação no movimento operário podem ter razões particulares, refletir uma 

estratégia ou, ainda, ser meramente uma característica da época, segundo a qual o 

protagonismo político ou de ações sociais somente poderia ser compreendido através de 

líderes – e nunca através de “liderados”. Se é esta a chave para o entendimento do 

pensamento de Vargas, Prestes ou outros líderes naquele momento, ela parece transpor 

os limites da política. Trata-se de uma mentalidade que esteva presente também na 

historiografia. 
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Nas primeiras incursões analíticas sobre o lugar da classe operária na 
sociedade brasileira, os trabalhadores apareciam muito palidamente em 
modelos interpretativos generalizantes e demiurgos conceituais, como 
“povo e nação” – na versão do pensamento autoritário de Oliveira 
Vianna –, “reforma e revolução” – nas teleologias normativas do 
Partido Comunista –, “arcaico e moderno” – nas interpretações 
sociológicas dos anos 1950 e 1960. Nesses registros, os trabalhadores 
apareciam como “sujeitos” incapazes de definir projetos e práticas 

independentes do Estado”. (CHALOUB & DA SILVA, 26:2009) 

 

 

No entanto, conforme observado no item anterior, o desenrolar das ações nos 

eventos de Petrópolis (malgrado haver lideranças políticas e outros aspirantes ao 

protagonismo) depende sempre da vontade “da massa”, “do povo”, “dos brasileiros”, “dos 

operários” – ou, para utilizar uma única palavra, “do trabalhador”. Qual o sentido, por 

exemplo, da rápida propagação do integralismo no município, senão como reflexo das 

aspirações (ou interesses? Ou objetivos?) de uma considerável parcela do grande conjunto 

trabalhadores locais? Como entender a meteórica expansão da Aliança em Petrópolis 

senão considerando uma estrutura e uma capacidade de mobilização previamente 

engendradas pelos operários têxteis e seu sindicato? Sob esta ótica, parece mais pertinente 

considerar a citação de Francisco Weffort, para quem “o movimento operário não pode 

ser visto apenas como dependente da história da sociedade, mas como sujeito de sua 

própria história” (cit in CHALOUB & DA SILVA, 19:2009).  

O papel dos operários, bem como suas interações com as correntes políticas em 

conflito (e ambas contrárias ao poder instituído) é uma ação coletiva, conceito que remete 

a análise para autores como Sidney Tarrow, para quem “a ação coletiva não é uma 

categoria abstrata que pode ficar fora da história e separada da política”: 
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As pessoas comuns irrompem frequentemente nas ruas e tentam exercer 
o poder por meios contenciosos contra estados nacionais ou 
opositores. O confronto político ocorre quando pessoas comuns, aliadas 
a cidadãos mais influentes, juntam forças para fazer frente às elites, 
autoridades e opositores. Entendo por “movimentos sociais” as 
sequências de confronto político baseadas em redes sociais de apoio e 
em vigorosos esquemas de ação coletiva e que, além disso, 
desenvolvem a capacidade de manter provocações sustentadas contra 
opositores poderosos (2009: 25). 

  

Nos anos 1970, o conceito de ação coletiva já havia sido observado por Mancur 

Olson, sob a ótica da economia e da psicologia. No mesmo período, foi avaliada também 

por autores como Howard Becker, no campo da sociologia: “Concebo a sociedade como 

ação coletiva e a sociologia como formas de ação coletiva”139. Estas perspectivas, no 

entanto, não consideram as particularidades da História e não se aprofundam nas questões 

políticas, senão pontualmente.  

 Porém, também nos anos 1970, Charles Tilly já observava a existência, nas 

sociedades, de “um repertório familiar de ações coletivas que estão à disposição das 

pessoas comuns”, e que as condições e características deste repertorio subordinavam-se 

a um determinado momento histórico. Ele avaliava que a utilização de repertórios 

dependia das oportunidades políticas que se apresentavam em um determinado contexto. 

E estabelecia ainda uma relação entre a eventual mudança de repertório com as 

circunstanciais mudanças sociais, econômicas e políticas. Uma visão que converge com 

a de Sidney Tarrow: “As pessoas se engajam em confrontos políticos quando mudam os 

padrões de oportunidades e restrições políticas e, então, empregando estrategicamente um 

repertório de ação coletiva, criam novas oportunidades que são usadas por outros, em 

ciclos mais amplos de confronto” (2009:38). Com pretensões à síntese, os autores 

delineiam o conceito de confronto político nos seguintes termos: 

 

                                                             
139 BECKER, Howard S. Uma Teoria da Ação Coletiva. Rio de Janeiro: Zahar, 1977: 10 
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O confronto político tem início quando, de forma coletiva, as pessoas 
fazem reivindicações a outras pessoas cujos interesses seriam afetados 
se elas fossem atendidas. As reivindicações vão desde súplicas 
humildes até ataques brutais. O confronto, portanto, depende da 
mobilização, da criação de meios e de capacidades para a interação 
coletiva (McADAM; TARROW; TILLY, 2009:11) 

  

Embora reconhecendo a impropriedade de estabelecer definições estritas, ambos 

os autores conseguem estabelecer, ainda de forma sintética, a relação entre o a ação 

coletiva, o confronto político e os movimentos sociais:  

 
Um movimento social é uma interação sustentada entre pessoas 
poderosas e outras que não têm poder: um desafio contínuo aos 
detentores de poder em nome da população cujos interlocutores 
afirmam estar ela sendo injustamente prejudicada ou ameaçada por isso. 
Precisamente porque o confronto político constitui um terreno analítico 
contínuo com nada mais do que fronteiras fluidas, qualquer definição 
de movimento social provocará objeções imediatas de estudiosos de 
áreas adjacentes que se concentram nas suas semelhanças (McADAM; 
TARROW; TILLY, 2009) 

  

A partir de tais observações, percebe-se a interação entre os conceitos aqui 

relacionados e aplicáveis ao objeto em tela: o confronto político (AIB X ANL, e ambos 

em oposição ao governo), conforme já observado, efetivamente envolveu “ataques 

brutais”, bem como “petições, reivindicações através de palavras de ordem e manifestos 

revolucionários”. E, da mesma forma, também sustentou-se em “mobilização” e na 

“criação de meios e de capacidades para a interação coletiva”. Teorizando sobre a 

mobilização, Tilly ainda refere-se aos repertórios da ação coletiva, que são conjuntos de 

ação circunstancialmente definidos para a defesa de interesses compartilhados ou, ainda, 

formas de manifestação da ação. 

 
(...) as marchas, as assembleias com discursos, a ocupação temporária 
de edifícios. (…) Várias formas de manifestação pertencem ao 
repertório norte-americano do século XX – para não mencionar o 
canadense, japonês, grego, brasileiro e muitos outros. O repertório 
também inclui diversas variedades de greve, envio de petições, 
organização de grupos de pressão, e umas tantas outras maneiras de 
articular queixas e demandas (Tilly, 1978: 151-152) 
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Tais formas de ação envolvem ainda, segundo o autor, um aparente paradoxo 

derivado da efetividade: a organização do repertório pode se dar a partir de “ritualização” 

(a repetição de práticas bem sucedidas, ou que evoquem valores comuns) ou da 

“flexibilização” (uma espécie de renegociação sobre o repertório, na qual adotam-se ou 

abandonam práticas de acordo com sua efetividade). O autor destaca ainda que tais 

manifestações estão presentes nas ações das agremiações políticas, mas, e principalmente, 

no atendimento de interesse de grupos organizados, não necessariamente em partidos. 

Embora sua análise parta do século XVIII, Tilly contempla também as sociedades 

industrializadas e valoriza particularmente a greve como um dos instrumentos mais 

expressivos de ação coletiva.  

A aplicação e a interação de tais conceitos nos objetos elencados na presente 

pesquisa gera algumas ponderações, que geram duas deduções, nos termos ora propostos. 

A primeira é a de que o enfrentamento AIB X ANL seria, portanto, a derivação de uma 

ação coletiva de grupos insatisfeitos com o status quo econômico, social e político 

estabelecido pelo governo Vargas. Seguindo a cronologia, esta insatisfação se manifestou 

primeiramente na organização do integralismo em oposição ao Estado constituído (e 

depois à ANL); e, posteriormente da Aliança, em oposição a ambos. Além disso, tanto a 

AIB quanto a ANL lançaram mão de repertórios equivalentes (passeatas, protestos etc) 

visando a mobilização para o atendimento de seus interesses. 

 Uma segunda dedução possível envolve tais práticas – e, em particular, a greve, 

especialmente cara para Charles Tilly. Embora observada a partir de exemplos 

oitocentistas, sua análise envolve interpretações e observações de ações aplicáveis 

também na Petrópolis de 1935: trata-se de um item de um repertório de uma coletividade 

em defesa de seus interesses.  
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Seja nas demandas de AIB X ANL; seja nas reivindicações operárias da greve 

geral, o que se observa em comum nos repertórios “político” (ideológico, revolucionário, 

amplo) e “operário” (financeiro, cotidiano, local) é a conjugação de interesses comuns. 

Ou, ainda, sua convergência. O que também é previsto por Sidney Tarrow: 

 
O denominador mais comum dos movimentos sociais é, portanto, o 
“interesse”, mas este não é nada mais do que uma categoria objetiva 
imposta pelo observador. O que traduz o potencial de ação de um 
movimento é o reconhecimento dos seus participantes e de seus 
interesses comuns” (2009: 22) 

 

A defesa de tais interesses, conforme já observado, depende de oportunidades, 

segundo o autor – cenários variáveis segundo as condições econômicas e políticas. Para 

os brasileiros, os primeiros anos da década de 1930 se constituíram em um cenário 

bastante conturbado (e de momentos voláteis), que alteravam significativamente as 

possibilidades de ação coletiva para os trabalhadores. Crise econômica e instabilidade 

política, fatores então já (ou ainda) testemunhados em vários momentos da vida nacional, 

possibilitaram o surgimento de grupos radicais ou frentes amplas, no mundo político-

partidário; mas também organizações de classe, no mundo do trabalho.  

 
O termo ‘estrutura de oportunidades políticas’ não deveria ser 
entendido como um modelo invariável que produz, invariavelmente, 
movimentos sociais, mas como um conjunto de quando surgirá um 
confronto político, colocando em movimento uma cadeia causal que 
poderá levar a uma interação sustentada com autoridades e, portanto, a 
movimentos sociais”. (Idem, p.39) 

 

Em Petrópolis, ambos os “mundos” encontraram a sua área de interseção de 

interesses – e, tudo indica, atuam juntos enquanto compartilham dos mesmos objetivos. 

Ainda segundo Tarrow, “objetivos comuns, identidades coletivas e desafios identificáveis 

ajudam os movimentos a fazer isso, mas, a não ser que possam sustentar seu desafio, irão 

desaparecer numa espécie de ressentimento individualista” (2009:23). Ora, conforme 
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sugere a análise dos discursos reproduzidos na imprensa da época, efetuada no item 

anterior, a desvinculação de interesses gera ruptura – e em Petrópolis “sustentar o desafio” 

foi uma tarefa que recaiu principalmente sobre os ombros da classe trabalhadora. Isso 

parece particularmente notável na relação sindicato-ANL e na significativa alteração do 

papel da greve (“política” ou “social”, segundo a terminologia dos jornais da época): a 

manifestação de 9 de junho, a morte do operário e a greve que se seguiu foram 

amplamente citadas e divulgadas enquanto podiam ser definidas como símbolos na luta 

contra a AIB. Mas quando a greve deixa de ser um instrumento político e se volta para as 

questões trabalhistas, parece perder seu valor na retórica da Aliança, que reduz 

significativamente suas manifestações de apoio aos operários de Petrópolis. A 

mobilização e ações dos operários então não são apenas ignorados nos pronunciamentos 

da ANL nacional como denotam a nítida tentativa da sigla em assumir o protagonismo 

dos eventos, chegando ao ponto de anunciar que somente a Aliança poderia endossar uma 

greve geral – isto é, não apenas em Petrópolis, mas em todo o país.  

Os operários, por sua vez, seguiram apoiando a ANL – ao mesmo tempo em que 

buscam, isoladamente, e de fábrica a fábrica, defender seus interesses imediatos (salários 

e melhores condições de trabalho), mitigando as reivindicações antifascista. Não será 

através de comícios e passeatas partidárias que os trabalhadores atingirão seus objetivos: 

será através da greve por eles mesmos sustentada e, posteriormente, de negociações em 

separado. Não parece exagero ponderar que, ao menos neste episódio, foram os 

“liderados”, e não seus “líderes”, que protagonizaram sua própria história. 
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3.5 À guisa de epílogo: ideais antagônicos, iguais destinos 

3.5.1 A ANL e a cidade “vermelha”: novos nomes para uma antiga mobilização 

No dia 11 de julho de 1935 Vargas determinou, através de decreto, o fechamento 

por seis meses de todos os núcleos da ANL. Segundo vários autores, esta ação foi 

motivada pela divulgação de um manifesto, assinado por Luís Carlos Prestes, uma semana 

antes. No dia 5, aniversário do primeiro levante tenentista, o documento foi levado a 

público e se constituía em “um desafio aberto e definitivo às autoridades constituídas”, 

no qual o presidente de honra da Aliança conclamava “seus liderados na ANL a formar 

um governo popular nacional revolucionário”. “O destino da ANL, na mira de Getúlio 

(conforme Prestes sabia) havia meses, foi selado em questão de horas”. A partir daí, “o 

que continuou operando em nome da ANL eram, na verdade, células comunistas” 

(WAACK, 1999:140). 

Parece necessário observar com mais atenção, porém, o real significado da 

expressão “continuar operando”. O decreto 229, de 11 de julho de 1935, assinado por 

Vargas, determinava “o fechamento, em território nacional, dos núcleos da Aliança 

Nacional Libertadora (...) por seis meses” – mas não havia qualquer palavra contra a 

liberdade de reunião ou de expressão para seus militantes. Se, até novembro, os 

comunistas de fato atuaram na clandestinidade, não se pode dizer o mesmo de outras 

lideranças da Aliança, que prosseguiram falando em nome da sigla, seja em aparições 

públicas, seja em artigos de jornal: “A ANL foi violenta, ilegal e getulianamente fechada 

por ordem do Inteligence Service (...) A ANL está policialmente fechada, mas não está 

extinta”, afirmou Sisson140. 

Em paralelo ao discurso, os aliancistas tentaram se organizar em outras entidades 

que pudessem se constituir em uma (nova) grande frente popular “anti-imperialista” e 

                                                             
140 A Manhã, edição de 12 de novembro de 1935, p.2. 
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“antifascista”. Uma delas foi, por exemplo, a criação da Frente Popular para as 

Liberdades, surgida “a 7 de setembro de 1935 para dar continuidade à ação da Aliança 

Nacional Libertadora” 141. Em seus manifestos, defendia a liberdade reunião e criticava o 

“regime vigente, refere-se ao direito de associação, condenando medidas tomadas contra 

sindicatos organizados legalmente”142.  A FPL, porém, era somente uma dentre outras 

novas siglas que tentavam reviver a mobilização popular até então obtida pela ANL. No 

Rio, em agosto, os dirigentes da Aliança criaram a União Popular Autonomista 

Fluminense (UPAF), integrada “pela União Progressista, pela Frente Popular pela 

Liberdade, pela Aliança Nacional Libertadora, pelo pelo Partido Evolucionista e pelos 

socialistas dissidentes”143. 

Petrópolis, então ex-sede do maior núcleo fluminense da ANL, exerceu um 

expressivo papel em favor da FPL, cuja atuação “se desenvolveu principalmente através 

de comícios, realizados nas cidades fluminenses de Petrópolis com o apoio da União 

Popular Autonomista Fluminense, do Centro de Reivindicações Populares de Petrópolis 

e da Frente Negra de Petrópolis”144. Salienta-se neste processo a realização de um grande 

comício na cidade, em 3 de novembro, com grande apoio do Sindicato dos Operários em 

Fábricas de Tecidos de Petrópolis, a mesma entidade que havia servido de base para a 

constituição do núcleo local da ANL. Dentre os oradores, antigos dirigentes aliancistas 

como Sisson e Maurício de Lacerda, que falariam na Praça da Liberdade, centro histórico 

da uma cidade “vítima de um grande esforço dos integralistas para enverdecê-la”. Este 

encontro teria reunido “uma massa de 1.500 pessoas, constituída principalmente de 

operários das indústrias locais, realizou-se aqui, na praça da Liberdade, o comício 

                                                             
141 ABREU, Alzira Alves de. Dicionários, verbete temático. Acervo CPDOC-FGV. Disponível em: 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/frente-popular-pela-liberdade 
Consultado em 15.12.2017 
142 Correio da Manhã, 26 de outubro de 1935, página 10. 
143 A Manhã, edição de 4 de novembro de 1935, primeira página. 
144 Idem 
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convocado pela Frente Popular pelas Liberdades” 145, repetindo, assim, os grandes 

comícios de maio e junho promovidos pela ANL.  

Mudava-se a sigla, mudava-se o local do evento mas os “atores” ainda eram 

praticamente os mesmos. Pouco antes do final do comício de novembro, que “terminou 

entre vibrantes vivas à Frente Popular, à ANL, a Luiz Carlos Prestes, Leonardo Candú e 

morras ao integralismo”, Maurício de Lacerda, agora membro do comitê nacional da FPL, 

apresentou à multidão os nomes que deveriam compor o comitê municipal da Frente: 

cinco homens, sendo o presidente o advogado Urbano de Moura, com intensa atuação 

pela ANL no Rio (embora então residente em Petrópolis). A direção seria composta ainda 

por três operários e um comerciário de Petrópolis, cujos nomes, ao contrário da citação a 

Urbano de Moura, foram omitidos por “A Manhã” – embora sejam aqui citados, como se 

verá adiante. A composição da diretoria foi aprovada por aclamação. Antes do final do 

mês, os cinco seriam presos, ao lado de outros companheiros petropolitanos da Aliança. 

 

3.5.1.1 Alguns perfis políticos, segundo a polícia 

Vinte dias após o comício em Petrópolis, eclodiu, em nome da ANL, a chamada 

intentona comunista, primeiramente em Natal e, pouco depois, no Recife e no Rio. Tão 

logo foi sufocada a revolta, o governo deu início à repressão, perseguindo e prendendo 

militantes de ambas do PCB e da Aliança em vários pontos do país. Petrópolis entrou no 

alvo da repressão, e as autoridades policiais passaram a exigir salvo conduto para entrar 

ou sair da cidade naqueles primeiros dias de dezembro146. E houve prisões entre 30 de 

novembro e 17 de dezembro. As acusações que pairavam sobre os detidos: ser comunista 

ou membro da ANL – o que, naquele momento, aparentemente era a mesma coisa, 

segundo a polícia. No entanto, em poucas semanas quase todos estariam em liberdade.  

                                                             
145 Ibidem 
146 Correio da Manhã, edição de 15 de dezembro de 1935, primeira página. 
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Os prontuários dos membros147 do comitê local da FPL descortinam um pouco 

dos seus perfis políticos, ainda segundo os pontos de vista dos organismos de repressão: 

 

QUADRO V:  Dops: membros do diretório da FPL detidos em Petrópolis 

Nome Motivo da prisão Detido em Libertado em Motivo da soltura 

Urbano de Moura 
Advogado 

“Suspeito de exercer 
atividades extremistas 
de caráter comunista” 

27.11.1935 27.11.1935 “Visto nada haver se 
apurado que 
justificasse a 
suspeita” 

José Gutman148 
Operário 

“Fazia parte do diretório 
no Núcleo da ANL em 
Petrópolis, por professar 
ideias avançadas e estar 
em frequente contato 
com elementos 
extremistas” 

17.12.1935 16.01.1936 “Visto nada haver se 
apurado que 
justificasse a 
suspeita” 

Pedro Luís Plum 
Operário 

“perigoso comunista” 30.11.1935 11.01.1936 “Visto nada haver se 
apurado que 
justificasse a 
suspeita” 

Jacob Scoralik 
Operário 

“perigoso comunista” 30.11.1935 ? Registro não 
localizado 

Francisco Lopes de 
Aragão 
Comerciário 

“comunista agitador e 
pernicioso” 

30.11.1935 06.05.1936 “Por terem cessado 
os motivos 
determinantes de 
sua prisão” 

 

 

Conforme se observa (e mesmo considerando a ausência de informações sobre 

Jacob Scoralik), o pouco tempo de prisão e os motivos para a soltura não convergem para 

a trajetória da maioria dos membros do PCB. Guardadas as exceções, todos aqueles que 

foram reconhecidos como comunistas foram, igualmente, enviados para os presídios da 

                                                             
147 Os prontuários e demais informações sobre as prisões dos personagens aqui citados têm como fonte 
o arquivo do Dops/Polícia Política – Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. 
148 Não se trata do homônimo, comunista e militar que, tendo participado da intentona, foi preso no 
fracasso de novembro de 1935. Transferido para Fernando de Noronha, ganharia a liberdade na 
redemocratização, em 1945, reassumindo a militância no PCB (CPDOC: Hélber Matos. Disponível em: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/gutman-jose  
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Ilha Grande, ou ainda Fernando de Noronha149. E os primeiros 408 comunistas libertados 

pelo suposto envolvimento com a intentona só sairiam da cadeia em maio de 1937, após 

a chamada “macedada”150. Também parece pouco provável que mesmo um “comunista 

agitador e pernicioso”, como no exemplo do operário Francisco Aragão (o militante 

petropolitano que mais tempo ficou preso) tenha deixado de sê-lo ao fim de cinco meses, 

com a correspondente anuência das autoridades. As descrições e atos da polícia parecem 

corroborar a já citada falta de elementos substanciais para vincular os aliancistas ao PCB 

(ou, talvez, a atuação do partido na mobilização dos aliancistas de Petrópolis). No dia 13, 

foram outros quatro detidos – e agora a repressão voltava-se especialmente para os 

filiados ao Sindicato dos Operários das Fábricas Têxteis. Não porque fossem operários 

sindicalizados – mas porque haviam sido associados à ANL. Em menos de um mês 

também estariam livres. 

 

QUADRO VI: Ex-membros da ANL de Petrópolis detidos em 14.12.1935 

Nome Motivo da prisão Libertado em Motivo da soltura 

Pedro Pelli 
Têxtil 

“Por professar ideias avançadas e 
por ser membro da ANL” 

13.01.1936 Não informado 

Ernesto Kuster 
Têxtil 

“Por ser comunista agitador e 
membro da ANL” 

12.01.1936 Não informado 

José Augusto Planz 
Têxtil 

“Por ser extremista e membro da 
ANL” 

13.01.1936 Não informado 

Euzébio Braga FIlho 
Têxtil 

“Por ser comunista agitador e 
membro da ANL” 

12.01.1936 Não informado 

 

                                                             
149 No dia 30 também foram detidos: João Dias Carneiro, operário e diretor do “Jornal de Cascatinha”; 
Sebastião Ribeiro da Silva, “vendedor de jornais”; e Júlio Dias, cozinheiro. Estariam livres em pouco mais 
de 10 dias (Polícia Política – Arquivo Público do Estado Rio de Janeiro)  
150 “Em maio de 1937, meses após deixar o ministério das Relações Exteriores, José Carlos de Macedo 
Soares assumiu a pasta da Justiça. Logo após assumir o novo posto, decretou a libertação de mais de 
400 presos políticos sem processo formado, acusados de envolvimento com o levante esquerdista de 
1935. Esse episódio, que ficou conhecido como a ‘macedada’, foi acompanhado pela suspensão do 
estado de guerra, que vinha sendo sucessivamente prorrogado pelo governo federal desde março do 
ano anterior, dando uma certa impressão de liberalização do regime” (CPDOC). Disponível em: 
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/jose_carlos_de_macedo_soares) 
Consultado em 12.02.2018 
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No dia 17, novas detenções: “Presos extremistas em Petrópolis”151, anunciava o 

“Correio da Manhã”, valendo-se de um adequado adjetivo num momento em que 

comunistas e aliancistas eram apontados pela polícia quase que como sinônimos. “O 

delegado regional de Petrópolis encaminhou ontem ao chefe de polícia fluminense os 

seguintes extremistas: Hermogêneo Batista (presidente do Sindicato dos Ferroviários), 

Áureo Benício Pereira, Fridulino Lacher, ex-tesoureiro do núcleo da ANL; José Gutman 

e Arlindo Psolatis”. Tratava-se então exclusivamente de membros do diretório local da 

ANL152 – e, mais uma vez, sem que fosse comprovado qualquer vínculo com o PCB: 

 

QUADRO VII: Membros do diretório da ANL de Petrópolis detidos em 17.12.1935 

Nome Motivo da prisão Libertado em Motivo da soltura 

Hermógenes Batista 
Ferroviário 

“Por ter feito parte do diretório do 
núcleo da ANL em Petrópolis” 

17.04.1936 Não informado 

Áureo Benício Pereira 
Operário 

“Em virtude de fazer parte do 
diretório no núcleo da ANL em 
Petrópolis”” 

31.12.1935 Não informado 

Fridolino Larcher 
Comerciário 

“Ex-tesoureiro do núcleo da ANL 
em Petrópolis” 

30.12.1935 “Por nada haver se 
apurado que justificasse a 
suspeita” 

Arlindo Pizolatto 
Alfaiate 

“Por fazer parte do diretório do 
núcleo da ANL em Petrópolis” 

12.01.1936 Não informado 

 

Nos anos seguintes, especialmente a partir do Estado Novo, a atuação da ANL foi 

virtualmente superada. Em Petrópolis, tal como ocorreu em todo o país, os sindicatos, 

base de mobilização operária, passaram a ser direta ou indiretamente controlados pelo 

governo e, a partir de novembro de 1937, submissos a uma severa política de controle. 

Vargas, como se sabe, desde o governo provisório tentava construiu sua imagem perante 

a classe trabalhadora, o que, em alguma medida, esvaziou movimentos reivindicatórios. 

                                                             
151 Correio da Manhã, edição de 18 de dezembro de 1935, p.8.  
152 Informações sobre José Guttman, também membro do diretório e preso, estão no Quadro 5. 
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 Em Petrópolis, cidade onde o presidente passava boa parte do seu tempo, não 

seria diferente: o que se verá nos jornais de época, e até o fim do Estado Novo, são notícias 

sobre Vargas recebendo representantes classistas no Palácio Rio Negro ou visitando esta 

ou aquela fábrica, confraternizando com os operários petropolitanos. Na cidade imperial, 

a sombra do “pai dos pobres”, ao menos naquele momento, também se impôs sobre as 

memórias dos grandes comícios e das iniciativas do “maior núcleo da ANL no Estado do 

Rio de Janeiro” e um dos maiores do país.  

 

3.5.2 A AIB e a “cidade verde”: conspirações para o golpe que não houve 

 O fim da AIB como movimento de massas organizado tem uma data marcante: 10 

de maio de 1938, dia do chamado levante integralista. “O principal episódio da revolta 

foi o assalto ao palácio Guanabara, residência oficial do presidente da república, onde, 

apesar da precária resistência legalista, os assaltantes foram contidos em poucas horas”. 

Eles tentavam “aprisionar o chefe do governo” (CPDOC153). O chamado levante 

integralista foi o epílogo de meses de conspiração e da consequente repressão do regime. 

Destacam-se, porém, dois episódios anteriores ao levante de maio que envolvem 

a sede da “Província Integralista Fluminense”. Em fevereiro, houve a apreensão, em 

Petrópolis, de armamento pesado e do arquivo estadual da AIB; e, no mês seguinte, uma 

operação policial frustrou uma primeira tentativa de golpe. Nesta ocasião, foram 

encontrados esboços de um plano original: o assalto ao Palácio Rio Negro, a residência 

de Vargas em Petrópolis – ideia semelhante àquela que, dois meses depois, seria posta 

em prática no Palácio Guanabara.  

 Anos antes, o cenário para os integralistas parecia bem mais promissor. Com a 

supressão da ANL e a desorganização de quaisquer outras frentes antifascistas, em 1935, 

                                                             
153 MENANDRO, Heloísa. Revolta integralista. CPDOC. Disponível em: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/revolta-integralista 
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parecia não haver adversários suficientemente organizados para se opor ao integralismo. 

As atividades da AIB prosseguiram regularmente, agora sem conflitos contra antagonistas 

ou contra o governo.  

 Em 1936, Petrópolis havia sido “elevada” à condição de “capital provincial”, em 

substituição a Niterói, assumindo o cargo de chefe provincial o então chefe local, 

Raymundo Padilha. Plínio Salgado seguiu comparecendo regularmente à cidade, seja para 

pronunciamentos na rádio local, seja para encontros formais do partido – como as 

festividades do terceiro aniversário de fundação do núcleo local da AIN, em 7 de janeiro 

de 1937; ou o conclave integralista, de abril de 1936154 que, reunindo os chefes dos 

núcleos fluminenses da AIB, discutiu os planos do partido para as eleições municipais 

daquele ano. A nota dissonante, conforme já observado no capítulo 1, foi o fraco 

desempenho nas urnas do candidato integralista à prefeitura de Petrópolis. 

Em junho de 1937, outro líder integralista, Gustavo Barroso, esteve em Petrópolis 

para presidir o congresso provincial feminino da AIB, que teria reunido “2.500 camisas-

verdes de todo o Estado do Rio para assistir ao juramento de 500 plinianos”155. Em 

outubro, o chefe Raymundo Padilha, presidiu o conclave que definiu os nomes de 

candidatos a deputados e senadores pelo partido, encontro ao qual “compareceram 12 

governadores de região e 50 chefes municipais”156. Mas, em pouco mais de um mês, tudo 

iria mudar: no dia 10 de novembro Vargas decretou o Estado Novo. 

Com a decretação do Estado Novo, os integralistas tiveram a falsa 
impressão de que Vargas os convidaria para participar do governo. 
Havia mesmo a expectativa de que o líder da organização iria ocupar a 
pasta da Educação. A primeira decepção dos integralistas ocorreu no 
próprio dia 10 de novembro, quando Getúlio não fez a menor alusão ao 
integralismo no discurso de apresentação do Estado Novo. Essa 
suspeita de exclusão foi confirmada em 3 de dezembro, ao ser decretada 
por Vargas a dissolução de todos os partidos políticos, inclusive da AIB 
(MENANDRO, Heloísa - CPDOC) 

                                                             
154 A Noite, edição de 20 de abril de 1936, p.4. 
155 A Noite, edição de 28 de junho de 1937, primeira página. 
156 A Noite, edição de 5 de outubro de 1937, p.6. 
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Devido a isso, informa a autora, o movimento integralista dividiu-se em duas alas: 

aqueles que aceitavam as novas realidades do regime; e os que começaram a conspirar 

para derrubá-lo. As primeiras propostas de revolta viriam da oficialidade da Marinha, no 

início de janeiro de 1938, e foram encampadas por Plínio Salgado. Coincidência ou não, 

no final daquele mês a polícia fez as duas primeiras operações contra núcleos 

integralistas, em Campo Grande (Rio de Janeiro) e Niterói, com prisões e apreensão de 

armamento e documentos. 

Mas foi no dia 14 de fevereiro, em Petrópolis, que o regime começou a perceber 

a dimensão da revolta em curso. Através de denúncia, a polícia conseguiu apreender 

armamento pesado (incluindo explosivos, fuzis e revólveres de uso das Forças Armadas, 

além de munição), e efetuou 12 prisões, dentre as quais o chefe local, Figueira de Melo, 

e um ex-vereador, Pedro Hess. Outras prisões iriam acontecer nos dias seguintes, em 

Petrópolis e nos municípios vizinhos. Raymundo Padilha, porém, conseguiu escapar. “Os 

integralistas de Petrópolis estavam se preparando para uma reação”, informou o “Jornal 

do Brasil”157. “Indivíduos pertencentes à extinta Ação Integralista Brasileira estavam 

concertando um plano revolucionário, a fim de perturbar a ordem e implantar um novo 

governo no Brasil”, sintetizou o governista “O Imparcial”158. 

A apreensão ocorreu em um posto do Departamento Nacional do Café, no bairro 

do Alto da Serra – por onde chegavam os trens que vinham do Rio. Um funcionário ficou 

curioso com dois grandes volumes que um colega da repartição havia deixado no local. 

Ao abri-los, encontrou o material bélico e chamou a polícia. O responsável pelo material, 

o fiscal Oswaldo Fajardo, reconhecidamente integralista, foi preso. Buscas nas antigas 

sedes dos núcleos municipal e provincial, ambas no Centro, bem como nas casas de 

                                                             
157 Jornal do Brasil, edição de 15 de fevereiro de 1938, p. 11. 
158 O Imparcial, 25 de fevereiro de 1938, p.1. 
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militantes, levaram a outras 13 detenções e apreensões de mais armamento159. A mais 

curiosa das apreensões, porém, foi um arquivo, no qual estavam listados “milhares” de 

nomes: “Altas autoridades do governo, oficiais do Exército de da Polícia Civil e Militar, 

figuras de destaque na sociedade brasileira estão relacionados nos arquivos dos dois 

núcleos petropolitanos”, informava o Correio da Manhã160. 

 
Nos prédios das ruas Paulo Barbosa 152 e Quinze de Novembro 800, 
onde instavam instaladas as sedes municipal e provincial 
respectivamente a polícia encontrou revólveres de calibre 44, dos 
usados pelo Exército, e deitou mãos a copioso arquivo pelo qual se pode 
avaliar a rede de controle estabelecida pelo Sigma (“A Noite”, edição 
de 14 de fevereiro de 1938, primeira página). 

 

Os arquivos tinham “fichados” os nomes de autoridades ou personagens 

politicamente relevantes que eram (ou poderiam ser) adversários da AIB:  

 
Dizemos “fichados” porque este era o termo com que designavam os 
integralistas os que estivessem no ‘índex’ Aí então se discriminava o 
nome, a idade, o estado civil, funções que exercia etc etc É interessante 
notar ainda como os integralistas catalogavam seus inimigos. Dividiam-
nos em quatro categorias: liberais-indiferentes; liberais-democratas; 
anti-integralistas e comunistas. A impressão que se tem ao examinar 
superficialmente os nomes de pessoas consideradas inimigas do 
integralismo é de espanto. A uma conclusão se chega, pelo número que 
atingem os ‘fichados’: todos os que não fossem considerados 
integralistas seriam considerados inimigos (“Correio da Manhã”, cit). 

 

A que poderia se prestar este “fichamento”? “Estavam todos condenados, uns à 

morte e outros à prisão ou ao degredo, caso vencesse o integralismo”, alardeou o “Jornal 

do Brasil”. Verdade ou não, o fato é que embora as armas fossem forte indício de revolta, 

foi o arquivo, provavelmente, que descortinou sua amplitude. 

                                                             
159 Totalizando “10 tubos de explosivo”, oito fuzis, dois revólveres e quase 500 projéteis (O Imparcial, 15 
de fevereiro de 1938, p.10), além de “12 bombas conhecidas como ‘bombardas paulistas’”, apreendidas 
na casa de Figueira de Melo (Diário de Notícias, edição de 16 de fevereiro de 1938, p.1). 
160 Correio da Manhã, edição de 15 de fevereiro de 1938, primeira página. “Apreendidos em Petrópolis 

material bélico e documentos comprometedores pertencentes a integralistas”.  
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Desde janeiro, Getúlio Vargas desfrutava do verão em Petrópolis – e aí se 

encontrava no dia em que a polícia efetuou as prisões e as apreensões no DNC e nas sedes 

integralistas, ambas a aproximadamente um quilômetro da residência presidencial, o 

palácio Rio Negro. Ainda assim, em seu diário, não parece minimamente preocupado 

sobre as possibilidades de um levante integralista – e, menos ainda, com o fato de que os 

conspiradores estivessem tão próximos. No dia 12 de fevereiro de 1938, ele havia anotado 

em seu diário: “Vieram falar-me sobre conspirações (...) Combinei inicialmente 

providências militares no Rio Grande e em São Paulo e aconselhei ao chefe de Polícia 

vigilância aqui, não convindo, por enquanto, fazer prisões (VARGAS, 1995:107). Em 14 

de fevereiro, observou: “O ministro da Justiça, impressionado com os boatos de 

conspiração, quer apressar as coisas” (idem, p.107). E no dia 16, embora de forma 

lacônica, parece reconhecer, enfim, as intenções da AIB: “A polícia fluminense descobre 

uma conspiração integralista em Petrópolis e faz prisões” (grifo meu, ibidem, p. 108). 

Na semana seguinte, Vargas convocou jornalistas para uma entrevista coletiva em 

Petrópolis. Convites dessa natureza não eram frequentes – ainda mais considerando a 

ausência de uma pauta específica. Sobre integralistas, porém, nem uma palavra. Não 

parece ter sido mais que uma (hoje banal) estratégia de marketing na qual a personalidade 

pública tenta, através da imprensa, demonstrar sua solidez, força ou paz de espírito a todos 

os públicos. Vargas explicou da seguinte maneira os motivos da coletiva de imprensa: 

 
Quando estive em Porto Alegre, os jornalistas que foram daqui em 
minha comitiva e outros, que lá se reuniam, pediram-me que de quanto 
em vez eu os recebesse para conversarmos um pouco e trocarmos 
ideias, para que eu comunicasse alguma coisa do que está se fazendo e 
os senhores jornalistas fizessem perguntas sobre assuntos de interesse 
público. Eis porque os recebo neste momento. Em primeiro lugar, os 
senhores não suponham que estou aqui repousando, descansando. O 
repouso neste lugar é apenas de ambiente, da temperatura. Estou 
trabalhando intensamente e meu trabalho vai de 14 a 16 horas por dia” 
(“O Imparcial”, 20 de fevereiro de 1938, p.1).  
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Como não poderia deixar de ser (ainda mais em tempos de Estado Novo), devido 

à coletiva Vargas foi então alvo de algumas matérias então publicadas nos dias seguintes 

– dentre as quais uma bastante extensa e bajuladora reportagem sobre seu cotidiano na 

cidade imperial, cujo teor já é sugerido pelo título: “O presidente da república recebe os 

jornalistas em Petrópolis – O homem que trabalha de 14 a 16 horas por dia”161. 

Essa aparente tranquilidade, bem como os lacônicos comentários no diário, 

parecem denotar a ignorância a respeito de uma “conspiração” que, dentre outros 

objetivos, visava atingir a pessoa do próprio Vargas. Neste sentido, o assalto ao palácio 

Guanabara, no qual visava-se detê-lo (ou matá-lo?) em sua própria residência, em maio, 

foi um plano levado a cabo – embora houvesse outros possíveis, cogitados anteriormente. 

Em 11 de março uma grande operação desarticulou uma primeira tentativa de levante 

integralista, ocasionando a prisão de aproximadamente 600 militantes em todo o país, 

além da apreensão de muita documentação. Descobriu-se que havia a ideia de prender o 

presidente durante um almoço na Escola Naval (MENANDRO). E, na divulgação do 

material apreendido pela polícia, revelou-se que “nos núcleos localizados em Petrópolis, 

informa a polícia fluminense ter encontrado um plano de assalto ao Palácio Rio Negro, 

residência de verão do presidente da república”162. Anunciou o “Correio da Manhã” a este 

respeito: “A conspiração integralista no Estado do Rio: um plano de assalto ao Palácio 

Rio Negro”. 

Um dos documentos mais interessantes encontrados no arquivo do 
núcleo provincial de Petrópolis é, sem dúvida, o do levantamento 
topográfico da área em que se acha situado o palácio Rio Negro. Trata-
se de um trabalho organizado por pessoa técnica no assunto, onde se 
encontram os menores detalhes visando a residência presidencial de 
verão, até o modo de se processar a fuga em caso de qualquer 
contratempo (“Correio da Manhã”, edição de 20 de março de 1938, 
primeira página). 

 

                                                             
161 Correio da Manhã, edição de 20 de fevereiro de 1938, primeira página. 
162 A Noite, edição de 19 de março de 1938, primeira página. 
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 A divulgação do plano à imprensa em 19 de março mostra que o plano de assalto 

ao Rio Negro era conhecido desde as operações policiais de 14 de fevereiro nos núcleos 

da AIB em Petrópolis.  A desarticulação desta e de outras ameaças, bem como as centenas 

de prisões, talvez justifiquem a aparente tranquilidade de Vargas nas semanas seguintes. 

Mas, como é sabido, o levante de 11 de maio, mesmo fracassado, iria tirar a máscara de 

serenidade do regime.  

A repressão policial foi implacável. Cerca de 1.500 pessoas foram 
detidas, entre integralistas e partidários de outros credos políticos. O 
governo legislou imediatamente, expedindo em 16 de maio o Decreto-
Lei nº 428, que transformou os juramentos do Tribunal de Segurança 
Nacional (TSN), criado por Vargas em 1936, em ritos sumários com 
prazos e testemunhas reduzidos ao mínimo. Dois dias depois Vargas 
baixou outro decreto, o de nº 431, instituindo, entre outras medidas, a 
pena de morte (MENANDRO, Heloísa - CPDOC). 

  

Algumas grandes lideranças integralistas, como o próprio Plínio Salgado, 

conseguiram escapar dos processos iniciais por falta de provas ou, então, simplesmente 

fugir. Não foi este o caso de Raymundo Padilha, foragido desde as operações policiais 

em Petrópolis em 14 de fevereiro. Ele foi preso em 12 de maio, em Porto Novo (MG), na 

divisa com o Rio163. Durante dois meses, o chefe provincial da AIB havia se escondido 

em uma fazenda em Miraí (MG), de onde teria saído para participar do golpe, liderando 

os integralistas de Petrópolis. Levado a uma delegacia em Juiz de Fora, teria tentado se 

matar antes de ser recambiado para o Rio. Um policial o impediu.  

 
Raimundo Padilha e o escritor Gustavo Barroso, ex-secretário nacional 
da milícia integralista, foram localizados no dia seguinte em uma 
fazenda na Zona da Mata de Minas Gerais. Segundo Hélio Silva, ao ser 
detido Raimundo Padilha tentou o suicídio, sendo solto pouco depois. 
No dia 3 de setembro de 1938, foi condenado a três meses de prisão (...) 
Com o fracasso da intentona integralista, Plínio Salgado exilou-se em 
Portugal, indicando Raimundo Padilha para substituí-lo na chefia do 
movimento no Brasil (Idem) 
 

 

                                                             
163 A Noite, edição de 13 de maio de 1930, primeira página. 
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Com efeito, e conforme já informado no capítulo 2, Padilha ainda viveria mais 

meio século, tendo chegado, nos anos 1970, a governar o estado do qual um dia foi “chefe 

provincial”. O integralista sobreviveu à Aliança, a Vargas, à prisão e a outros percalços. 

Resta lamentar que sonhos totalitários, tal como o integralismo, tenham sobrevivido a ele. 

Mesmo que com outros nomes e outras cores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclusões absolutas ou estritas acerca dos objetos aqui tomados em análise 

podem ser bastante incompletas ou insuficientes. Ainda assim, determinados aspectos não 

podem ser ignorados, consideradas as propostas desta pesquisa. 

O primeiro destes aspectos é, por óbvio, a resposta à questão de fundo: o 

enfrentamento AIB – ANL em Petrópolis processou-se de maneira distinta àquela que se 

configura, de forma genérica, no âmbito nacional? Tendo em vista os discursos e o 

enfrentamento, que chegou ao nível do confronto de rua, pode-se dizer que há paralelos 

com fatos ocorridos em outras cidades brasileiras. Mas há, sim, notáveis distinções. A 

começar naquela que é, talvez, a mais evidente maneira de aquilatar a gravidade de um 

conflito entre dois grupos políticos antagonistas: o número de vítimas. E, em particular, 

vítimas fatais.  

Embora o antagonismo AIB – ANL tenha congregado milhares de militantes, em 

praticamente todo país; embora tenha sido o primeiro exemplo de polarização entre 

agremiações de massa na história nacional; embora tenha havido forte radicalização; e 

embora este antagonismo tenha provocado vários enfrentamentos; é notável que tenha 

havido um número de vítimas fatais relativamente pequeno: “apenas” dois mortos. E, 

mais notável ainda, é que ambos tenham morrido em Petrópolis. De um lado e de outro, 

os únicos registros de vítimas fatais devido ao enfrentamento AIB-ANL, entre abril e 

julho de 1935, foram o operário aliancista Leonardo Candú; e o policial José Leopoldo 

Tinoco (que, embora não tenha morrido em um conflito de rua, seria filiado à AIB164 e 

foi alvejado por um militante da ANL). 

                                                             
164 A imprensa integralista da época se omite quanto à morte de Tinoco. Atualmente, a Frente 
Integralista Brasileira não coloca seu nome entre os “mártires” da AIB. É preciso lembrar, no entanto, 
que Tinoco foi morto no exercício de suas funções como policial – o que, talvez, não o caracterize como 
um “mártir” camisa-verde no exercício de sua militância. 
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Contabilizar o número de vítimas fatais, por óbvio, não é o único ou principal 

parâmetro para dimensionar a violência de um conflito. E nem equivale dizer, 

simplesmente, que em Petrópolis o enfrentamento AIB-ANL foi mais violento ou mais 

significativo que em outras cidades do país. Mas é, sem embargo, fator de distinção que 

um conflito dessa amplitude tenha registrado “apenas” dois mortos, ambos num mesmo 

contexto e cenário, justamente os objetos aqui analisados. E que estes eventos, de caráter 

local, se tenham desdobrado no discurso e em ações políticas, outros âmbitos do 

enfrentamento, no âmbito nacional. 

Eis aí, então, um segundo aspecto que distingue Petrópolis de outros cenários de 

confronto AIB – ANL. A morte de um obscuro operário ganhou dimensão nacional 

através da imprensa. Enfrentamentos entre aliancistas e integralistas já haviam sido 

noticiados, é claro. Mas a morte foi, até então, fato inédito – elevando o antagonismo das 

facções a outro patamar. Além disso, o incidente também ganhou dimensão nacional 

devido à propaganda aliancista: transformado em mártir da causa, Leonardo Candú torna-

se símbolo, elemento de retórica, em discursos vitimistas, demagógicos ou apropriados, 

segundo as circunstâncias. Mas, tal como outros elementos retóricos, seria 

paulatinamente deixado de lado em questão de dias. O “símbolo” Candú perde a força na 

propaganda da ANL na medida em que, na sua cidade e pelos seus colegas, é tomado 

como outro “símbolo”, o de mote para a greve geral. 

Trata-se, então, de um terceiro aspecto que distingue Petrópolis. Enquanto, 

conforme já observado, o confronto AIB – ANL no âmbito nacional processou-se no 

contraponto dos discursos de propaganda partidária; nas alianças forjadas em torno de 

interesses políticos localizados; em vínculos com grupos católicos, tal como no Nordeste; 

em associações “étnicas”, tal como no Sul; nos comícios e na intervenção sobre comícios 

adversários, como em São Paulo, em Petrópolis este enfrentamento (ou, ainda, a 
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mobilização da ANL para o enfrentamento) deveu-se principalmente a uma estrutura pré-

existente, que era resultado da organização, notadamente dos operários têxteis, através de 

seu sindicato. Em última análise, não foi a Aliança que conflagrou os operários de 

Petrópolis. Naquele âmbito local, eles foram a razão de sua existência e força, ainda que 

efêmeras. 

O fato de ser fortemente industrializada, numa época em que a industrialização 

nacional ainda era bastante limitada, já seria suficiente para colocar Petrópolis num 

círculo bastante restrito de cidades brasileiras. E, conforme já observado, a mobilização 

da ANL, com forte apoio da classe operária, foi uma característica comum entre 

Petrópolis e São Paulo, para citar o exemplo mais proeminente. Malgrado as 

similaridades, a comparação entre os dois cenários, no entanto, é inviável, dadas as 

discrepâncias no número de habitantes, renda per capita, escolaridade e outros critérios 

de análise. Porém, para além da comparação inviável, há que se considerar: na capital 

paulista a classe operária foi “somente” uma das forças de sustentação à Aliança – ao lado 

das classes médias, da imprensa, partidos políticos etc. Em Petrópolis, o operariado foi a 

única força considerável a sustentar o surgimento, a mobilização e o crescimento da ANL. 

Em quantas outras cidades seria possível observar tal característica? 

Isso faria de Petrópolis uma “cidade vermelha”? Talvez sim, se “vinte Petrópolis” 

pudessem, enfim, fazer vitoriosa a revolução sonhada pelo PCB, conforme posterior 

avaliação de Prestes. E talvez não, dado que a “cidade verde”, conforme se viu, também 

tinha ramificações da AIB no meio operário, impedindo que a greve geral paralisasse de 

fato todas as indústrias da cidade. E, além disso, dificilmente se poderia considerar 

“vermelha” uma cidade que também seria a capital da “província fluminense” integralista. 

Tomados como expostos, ainda que em síntese, os fatores que caracterizam a 

cidade de Petrópolis como distinta no cenário nacional do enfrentamento AIB-ANL, 



181 
 

cumpre apresentar algumas outras considerações a respeito da pesquisa, dos pontos que 

atingiu e quiçá de possíveis desdobramentos. A primeira delas é a pretensão de que um 

trabalho desta natureza contribua com solidez para a história da cidade de Petrópolis. 

Fortemente marcada pela tradição do império, esta história, quando se refere ao período 

republicano, é muitas das vezes incompleta, superficial ou construída sobre a memória de 

cronistas locais – que, embora relevante, não obedece a procedimentos acadêmicos e não 

raro falham por imprecisão.  

Por conseguinte, é também uma pretensão do pesquisador que, de alguma 

maneira, esta contribuição se estenda, de maneira substancial, à história do enfrentamento 

AIB-ANL. Embora tenha durado poucos meses, representou a mobilização inédita de 

centenas de milhares de brasileiros em torno de duas causas político-partidárias. Nestes 

termos, tratá-lo como evento “menor”, tal como ocorre em incontáveis obras sobre o 

Brasil republicano, parece bastante equivocado. A pesquisa histórica aplicada sobre 

aspectos locais do enfrentamento AIB-ANL, conforme já se observou, tem trazido 

resultados muito significativos. Nada mais pertinente que se aplicasse também sobre uma 

cidade simultaneamente “verde” e “vermelha”, tão representativa para ambos os 

antagonistas. 

Considere-se ainda um aspecto secundário, mas não irrelevante: o levantamento 

de dados para a presente pesquisa em vários momentos divergiu das hipóteses, 

conclusões, caracterizações e generalizações apontadas em outros trabalhos sobre o 

mesmo tema. Ou porque o objeto (a cidade de Petrópolis e seus “atores”) era realmente 

sui generis; ou porque tais teorias e resultados não eram verificáveis no objeto em tela. 

De qualquer maneira, tais divergências serviram menos para desqualificar esse 

levantamento de dados do que para legitimá-lo. Do contrário, ele teria sido apenas um 

esforço de corroboração de discursos já estabelecidos – procedimento em que os dados 
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são elencados para a comprovação de uma hipótese, e não à sua verificação, ponto 

elementar do processo científico. Seria assim esforço que se pode classificar, no mínimo, 

como bem pouco original e equivocado. E talvez inútil. 

Há que se admitir que alguns dos questionamentos que deram origem à pesquisa 

quedam sem resposta. São, principalmente, aqueles vinculados ao fenômeno do 

enfrentamento político. As teorias sobre os conflitos sociais de natureza política, 

aplicadas sobre o objeto em análise, decerto iluminaram a compreensão acerca de 

aspectos pontuais, circunscritos ao tema e aos eventos observados. Ainda assim, conflitos 

sociais motivados pela política parecem apresentar questões não totalmente respondidas. 

Talvez porque “conflito”, “sociedade” e “política” ensejem “perguntas” eternas. Para as 

quais nunca haverá mesmo respostas absolutas.   

E, enfim, uma última consideração: “democracia”, conceito sem definição estrita, 

tem diferentes significados, compreensões e interpretações segundo a escola, teoria ou 

teórico que se tome como referência. Da mesma forma, não é possível dizer que esta 

palavra teria, em 1935, o(s) mesmo(s) significado(s) que apresenta(m) 

contemporaneamente. Mas é bastante aceitável considerar que, independentemente da 

teoria ou época, “democracia” envolve ampla participação popular, liberdade de 

associação e de expressão e, de acordo com o contexto, mobilização de consideráveis 

segmentos da sociedade.  

Nestes termos, os ideais que fizeram surgir a Aliança Nacional Libertadora foram, 

em essência, democráticos. E em que pesem todos os esforços (seja em 1935, seja nos 

dias de hoje) para associá-los a um partido político antidemocrático, ainda que 

“antifascista”, dificilmente se verá, na reconstituição dos discursos dos fundadores da 

ANL, qualquer laivo antidemocrático. Há, sim, imprecisões e eventuais contradições, 

quiçá demagogia e outros equívocos, ainda mais considerando a heterogeneidade de 
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pensamento e aspirações de seus quadros. Mas não há, originalmente, propostas que não 

se pretendam endossadas por uma ampla aprovação popular. Não há, originalmente, 

líderes messiânicos, fórmulas infalíveis, ideologia incontestável ou mera submissão a 

uma “elite” política – elementos facilmente observáveis em programas de governo e 

regimes ditatoriais, ainda que nomeados como “democráticos” e “populares”, em 

malabarismos de vocabulário. Este espírito democrático da ANL, malgrado seu tortuoso 

caminho e sua vida efêmera, parece bem exemplificado na mobilização dos operários 

aliancistas de Petrópolis. Que, até mesmo à revelia de seus “dirigentes” nacionais, 

optaram pela greve geral. É dizer: decidiram por si mesmos. Talvez seja um exemplo 

pequeno, circunscrito, fortuito e isolado em um período da história brasileira marcado por 

uma democracia cambaleante ou inexistente. Mas não foi, decerto, um exemplo sem 

significação ou valor. Tentar reconstituir e observar este “espírito”, sem pretensões de 

doutrinação ou propaganda rasteira, terá sido talvez o mais expressivo resultado desta 

pesquisa. E apresentá-lo como um exemplo relevante de prática democrática foi, para o 

pesquisador, sua maior esperança.        
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ANEXO 1 – Algumas charges sobre a relação de Petrópolis com o poder central 

 

Pedro II 

“A corte mudou-se para Petrópolis. Lá se foi nosso imperial senhor gozar fresco 
“Todos os anos, a coroa e o competente cetro descansam na pátria do fromage de Brie e da 
manteiga fresca 
“Aí S.M. se torna um verdadeiro patriarca! Burguês” 

Revista Illustrada, janeiro de 1881. 

Rodrigues Alves 

“As providências 
“Fome no norte, peste no sul ... É preciso agir em 
Petrópolis, que é mais seguro e mais fresco...” 
O Tagarela, 22 de outubro de 1903. 
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Affonso Pena 

 “O Sr. Dr. Afonso Penna, que a princípio relutou em ir para Petrópolis, resolveu imediatamente 
o contrário logo que viu o tempo quente... Calcule-se quando o calor chegar ao auge! 
Revista da Semana, 15 de janeiro de 1908. 

 

Nilo Peçanha 

“Subirá no dia 3 ou 4 de janeiro para Petrópolis, onde passarão verão, sua Ex. o Dr. Nilo Peçanha 
(Dos jornais) 
S.Ex. – Com este calor não tenho remédio senão... subir a serra.” 
Revista da Semana, 12 de dezembro de 1909 
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Washington Luís 

“EM PETRÓPOLIS 
Jéca: Como está V.Ex.? Está bom de saúde? Sua Ex.ma Sra. Vai bem? Seus Illmos. E exmos. Filhos 
estão bons? E o ordinaríssimo ‘CRUZEIRO’ como vai?...” 
“Careta”, 19 de março de 1927.  
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ANEXO 2 – “A Marcha”, jornal integralista de Petrópolis 
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ANEXO 3 – Plínio Salgado e Gustavo Barroso em Petrópolis 

“A Noite Ilustrada”, 19 de novembro de 1934. 
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ANEXO 4 – Campanha de inverno. Núcleo da AIB em Petrópolis.  

Revista da Semana, 12 de maio de 1935 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No detalhe, menino faz a saudação integralista a um militante 



197 
 

ANEXO 5 – Panfleto de convocação produzido pelo diretório municipal da ANL 

 
 
Convocação para o protesto de 1º de junho de 1935, em desagravo a Luís Carlos Prestes: 
panfleto produzido pela Seção de Propaganda do Núcleo da ANL em Petrópolis 
Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro 
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ANEXO 6 – Panfleto de convocação produzido pela secretaria de propaganda da ANL - 
Petrópolis 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocação para o comício de 9 de junho de 1935. 
Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro 
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ANEXO 7 – Panfleto produzido pelo diretório central da ANL - Rio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuído no Rio entre os dias 13 e 14 de junho. 
Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro 
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ANEXO 8 – Reportagem sobre o confronto entre AIB e ANL em Petrópolis 

“A Noite Ilustrada”, 14 de junho de 1935 
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ANEXO 9: Notícia sobre o enfrentamento entre aliancistas e integralistas, bem como 
sobre a morte do operário Leonardo Candú (1935) 

A Manhã, 11 de junho de 1935 
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ANEXO 10: Notícia sobre o sepultamento de Candú 

Diário da Noite, 10 de junho de 1935 
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ANEXO 13: Notícia sobre a paralisação das fábricas, devido à morte de Candú 

Diário da Noite, 11 de junho de 1935 
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ANEXO 12 – Notícia sobre a greve geral e entrevista com a viúva do operário Leonardo 
Candú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Noite, 11 de junho de 1935 
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ANEXO 13: Notícia sobre a greve geral em Petrópolis 

O Imparcial, 11 de junho de 1935 
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ANEXO 14: Imagem do sepultamento do policial Tinoco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Manhã, 19 de junho de 1935 
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ANEXO 15: Charge sobre o enfrentamento em Petrópolis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“O ‘Chaco’ brasileiro 
(Continuam em Petrópolis os complots extremistas, havendo constantemente mortos e feridos)  
 
- Sabes, o Paraguai e a Bolívia vão retribuir a Boa Vontade de Macedo Soares 
- Como? 
- Vão mandar dois embaixadores a Petrópolis para fazer cessar ali as hostilidades’. 
Careta, 6 de julho de 1935 
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ANEXO 16: Fechamento da sede da ANL em Petrópolis (12 de julho de 1935) 

 Memorial da Democracia. Disponível em  
http://memorialdademocracia.com.br 
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ANEXO 17: Yêdo Fiúza 

Ao lado de Vargas, durante solenidade em Petrópolis, em 1934. 
CPDOC. Disponível em  
http:// http://cpdoc.fgv.br/ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Com Luiz Carlos Prestes, em 1946. 
CPDOC. Disponível em  
http:// http://cpdoc.fgv.br/ 
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ANEXO 18: Roberto Sisson 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em março de 1935: discursando no comício de lançamento da Aliança Nacional Libertadora, no 
Rio. 
Memorial da Democracia. Disponível em  
http://memorialdademocracia.com.br 
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ANEXO 19: Exemplo de prontuário de um aliancista petropolitano preso em dezembro 
de 1935 

O prontuário de Pedro Luiz Plum: preso “por suspeita de exercer atividades comunistas” em 30 
de novembro, foi libertado 11 dias depois por “nada se haver apurado que justificasse a 
suspeita”. 
DOPS/Polícia Política – Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro 
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ANEXO 20: Notícia sobre a prisão de integralistas em Petrópolis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Imparcial, 16 de fevereiro de 1938 
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 ANEXO 21: Integralistas presos em Petrópolis chegam ao Rio (1938) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correio da Manhã, 16 de fevereiro de 1938 
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ANEXO 22: Raymundo Padilha 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Em 1934: o líder municipal de Petrópolis iria se tornar líder provincial  
A Manhã, edição de 22 de junho de 1935 
 

 

Em 1938: preso pouco após a insurreição integralista.  
DOPS/Polícia política – Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro 
 


