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Resumo 

 
AMARAL, Luciana Pucu Wollmann do. Niterói Operário: trabalhadores, política e 
lutas sociais na antiga capital fluminense. Rio de Janeiro: tese de doutorado em 
História, Política e Bens Culturais apresentada ao Centro de Pesquisa e Documentação 
de História Con-temporânea do Brasil (CPDOC), 2016.  
 

Esta tese tem como objetivo analisar os trabalhadores e trabalhadoras urbanos 
(sobretudo fabris) da cidade de Niterói, entre os anos de 1942 e 1964. É nosso interesse 
aqui identificar as suas formas de luta, os aspectos da sua atividade sindical, as 
características do mercado de trabalho ao qual estavam inseridos e o modo pelo qual 
estes trabalhadores ocupavam a cidade e interagiam com ela. Tendo ocupado o posto de 
capital do estado do Rio de Janeiro até a fusão deste estado com antiga Guanabara em 
1975, Niterói acabou concentrando em seu território uma grande quantidade de comitês 
municipais e estaduais de partidos políticos, além de reunir sindicatos de âmbito 
estadual e sedes das federações de trabalhadores de diferentes categorias. Vizinha da 
cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, Niterói não apenas sentiu de perto o 
“calor” dos principais acontecimentos políticos que ocorriam no país naquele período, 
mas foi também “termômetro” das lutas que se processavam cenário nacional no 
período pré-1964. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Niterói, trabalhadores urbanos, ação política. 

 

ABSTRACT: 

This thesis aims to analyze the workers and urban workers (mainly manufacturing) from 
the city of Niterói, between the years 1942 and 1964. It is our interest here identify their 
forms of struggle, aspects of their union activity, market characteristics work which 
were inserted and the way in which these workers occupied the city and interacted with 
her. Having occupied the state capital office in Rio de Janeiro until the merger of the 
state with former Guanabara in 1975, Niterói just focusing on its territory a large 
number of local and state committees of political parties, and gather statewide unions 
and headquarters the federations of workers of different categories. Neighboring city of 
Rio de Janeiro, then federal capital, Niterói not only close to felt the "heat" of the main 
political events taking place in the country at that time, but was also "thermometer" of 
the struggles that were processed national scene in the pre-period 1964. 

 

KEYWORDS:  Niterói, urban workers, political action 
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Introdução 

 

 Noite de 1º de abril de 1964. O Sindicato dos Operários Navais de Niterói e São 

Gonçalo, localizado no bairro niteroiense do Barreto, sofre dura intervenção militar. Na 

devassa, documentos foram apreendidos e móveis foram roubados e destruídos. Seis 

dias depois, o presidente da entidade Benedito Joaquim dos Santos e mais outros três 

dirigentes sindicais, foram presos por agentes do DOPS em um sítio localizado no 

município de Itaboraí e enviados para a sede da polícia política em Niterói. Lá, eles e 

mais centenas de trabalhadores, camponeses, artistas e intelectuais foram barbaramente 

torturados1. 

O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria, Fiação e Tecelagem de Niterói 

também sofreu intervenção. A Federação dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e 

Tecelagem do Rio de Janeiro, também situada na capital fluminense, teve a sua sede 

interditada pela polícia após o presidente da entidade, Almir Reis Netto, ter sido 

declarado desaparecido. Almir, que fora um dos principais articuladores do Movimento 

Nacional Popular Trabalhista (MNPT) no estado do Rio, foi também um ator político 

importante na costura da aliança entre comunistas e PTB-UDN, que conduziu Roberto 

Silveira ao posto de governador do estado, no pleito de 19582. 

Ameaçado de impeachment, o então governador do estado do Rio, Badger 

Teixeira da Silveira - irmão de Roberto Silveira - negou possuir qualquer ligação com 

comunistas, declarando-se “católico e antiesquerdista”. Badger, que fora eleito em 1962 

a partir da aliança PTB-PDC com 260.841 dos votos - quase 40.000 a mais do segundo 

colocado Tenório Calancanti (PST-PTN), projetou-se no cenário estadual como o maior 

herdeiro político do “robertismo”. Figurando como um importante aliado de João 

Goulart, sobretudo quando este se viu cercado por forças oposicionistas que visavam 

deslegitimar o seu governo, Badger, que foi também um dos fundadores do PTB no 

estado do Rio, viu-se obrigado a exonerar elementos considerados “subversivos” de seu 

quadro de funcionários, bem como cancelar determinadas medidas de caráter 

“reformista” do seu governo - como o Plano Piloto de Alfabetização e o Plano Agrário 

Estadual, como forma de permanecer mais tempo à frente do executivo fluminense após 
                                                           
1 COMISSÃO DA VERDADE DE NITERÓI (CNV). Relatório Parcial de Pesquisa e Atividades. 
Niterói: junho de 2014. 
2 APERJ. Divisão de Ordem Política e Social (DOPS). Prontuário de Almir Reis Netto. PRONT. RJ. 
21494.  
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o golpe de 1964. Todos os seus esforços, porém, mostraram-se em vão. Em 2 de maio 

de 1964, Badger da Silveira teve o seu impeachment aprovado pela Assembleia 

Legislativa por 48 votos contra 7. Dois dias depois, o ex-governador teve os seus 

direitos políticos cassados com base no Ato Institucional nº 1, de 9 de abril de 19643.  

No legislativo, vários deputados e vereadores também tiveram os seus mandatos 

cassados, entre eles os operários navais e vereadores em Niterói Waldemiro Cruz e José 

Maria Cavalcanti, os deputados estaduais Francisco Alves da Costa (estivador), 

Aristóteles de Miranda Mello (ferroviário) e Afonso Celso Nogueira Monteiro, o 

Afonsinho (advogado trabalhista). Eles e mais dezenas de operários e dirigentes 

sindicais, entre os quais podemos citar: Joaquim Pedro Mayrink Filho, Raul Peçanha 

(rodoviários), Lucio Xavier de Almeida, Domício José da Costa, Mario Serafim Ribeiro 

(funcionários do Serviço de Viação de Niterói e São Gonçalo - SERVE), Benedito 

Joaquim dos Santos, José Gonçalves e Walter Batista (operários navais), foram presos 

nas dependências do DOPS ou confinados em navios-prisões para depois serem 

transferidos, ainda no mês de abril, para o primeiro estádio-presídio da América Latina, 

o Estádio Caio Martins4.  

Entre os 339 presos confirmados que passaram pela prisão do Caio Martins, 

muitos ainda não foram devidamente lembrados em sua trajetória pessoal, profissional e 

política. Muitos, ainda permanecem praticamente (ou totalmente) anônimos. Sabe-se 

que além de Niterói e São Gonçalo, alguns residiam em outros municípios do estado do 

Rio. Eram advogados, médicos, bancários, jornalistas, lavradores e em sua maioria, 

operários5.     

                                                           
3 Badger Teixeira da Silveira (verbete). In: ABREU, Alzira Alves de et al. (coords). Dicionário 
Histórico-Biográfico Brasileiro (DHBB). Rio de Janeiro: FGV, 2001 e COMISSÃO DA VERDADE DE 
NITERÓI (CNV). Op. cit.  
4 Não localizamos os nomes de Afonso Celso Nogueira Monteiro, Aristóteles de Miranda Melo e José 
Maria Cavalcanti entre a lista de presos no Caio Martins. Afonso Celso, que chegou a ser preso por duas 
vezes no DOPS no estado do Rio, seguiu para São Paulo onde acabou sendo sequestrado “por um braço 
clandestino da repressão”. Conduzido a Fazenda 31 de março (Pinheiros-SP), Afonsinho sofreu torturas 
inimagináveis e foi apontado como o seu único sobrevivente. Afonsinho faleceu em outubro de 2015. Cf. 
 http://oglobo.globo.com/rio/bairros/morador-de-niteroi-ex-deputado-revela-sofrimento-em-centro-de-
tortura-14695912. Aristóteles de Miranda Melo conseguiu exilar-se no Uruguai em 1964, mas em 1967 já 
estava de volta ao Brasil. APERJ. Divisão de Ordem Política e Social (DOPS). Prontuário de Aristóteles 
Miranda Melo. PRONT. RJ. 13.200. José Maria Cavalcanti não foi localizado em sua residência em 31 de 
março de 1964 e em 1965 teve a sua prisão decretada. APERJ. Divisão de Ordem Política e Social 
(DOPS). Prontuário de José Maria Cavalcanti. PRONT. RJ. 20.926. 
5 Segundo o relatório parcial da CVN, alguns entrevistados afirmam que mais de mil pessoas foram 
presas no Caio Martins. Além de Niterói e São Gonçalo, elas eram provenientes de Cabo Fio, Cachoeiras 
de Macacu, Cantagalo, Itaboraí, Itaperuna, Magé, Nova Friburgo, São João de Meriti, Silva Jardim, Rio 
Bonito, Teresópolis, três Rios, Trajano de Moraes, entre outros. 
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Esta tese tem como objetivo pesquisar os trabalhadores e trabalhadoras urbanos 

(sobretudo fabris) da cidade de Niterói, entre os anos de 1942 e 1964. É nosso interesse 

aqui identificar as suas formas de luta, os aspectos da sua atividade sindical, as 

características do mercado de trabalho ao qual estavam inseridos e o modo pelo qual 

estes trabalhadores ocupavam a cidade e interagiam com ela. Tratando-se de uma 

pesquisa inédita, acreditamos que este trabalho possa contribuir com o “dever da 

memória” que, paulatinamente, vem se tentando cumprir em nosso país. Ainda que o 

direito à “memória, justiça e reparação” se situe muito além das dimensões de um 

trabalho acadêmico, acreditamos que ao trazer à tona alguns acontecimentos e atuação 

de determinados grupos e pessoas, esta pesquisa possa auxiliar nesse combate ao 

esquecimento.    

Apontada pelos militares como parte do “Cinturão Vermelho” instalado no 

entorno da Baía de Guanabara6, a cidade de Niterói foi durante anos, palco de inúmeras 

greves operárias, atividades de movimentos sociais e atuação de lideranças de diferentes 

partidos políticos. Como era a capital fluminense7, a cidade sediava comitês municipais 

e estaduais de partidos políticos, além de reunir sindicatos de âmbito estadual e sedes 

das federações de trabalhadores de diferentes categorias. Além da “mística” de ter 

servido de local para a fundação do Partido Comunista Brasileiro (PCB) em 1922, 

Niterói registrou, ao longo dos anos, inúmeras atividades do “Partidão”, realizando em 

seu território encontros estaduais de trabalhadores e sediando organismos que possuíam 

fortes vinculações com o mesmo, como o Clube Fluminense das Nações Unidas e o 

Centro Estadual de Defesa e Estudos do Petróleo. 

Logicamente, que a atuação partidária na capital fluminense não era apenas uma 

exclusividade do PCB. Após o fim do Estado Novo, diretórios trabalhistas, pessedistas, 

udenistas, socialistas, etc. se instalaram na cidade, buscando arregimentar 

correligionários e aumentar o seu número de votos. O Partido Social Democrático 

(PSD), que tinha como sua principal liderança o ex-interventor fluminense, Ernani do 

                                                           
6 Segundo pesquisas realizadas por Felipe Ribeiro, Niterói, assim como Magé, São Gonçalo, São João de 
Meriti, Duque de Caxias, Petrópolis, Itaguaí, Nova Iguaçu e Nilópolis faziam parte do “Cinturão 
Vermelho”. Esta expressão, citada em nota oficial do exército em 1964 (Diário da Noite, 24/7/1964, p. 8), 
foi, segundo o pesquisador, bastante utilizada no período anterior a 1964 e usada como “prova de 
acusação” contra os militantes destes municípios, no período posterior a este.  RIBEIRO, Felipe. 1964 em 
Magé: memória e ação política dos trabalhadores durante a repressão. In: Baixada Fluminense na 
Ditadura Militar. UFRRJ. (No prelo).  
7 Niterói foi capital da província e depois capital do Estado do Rio de Janeiro de 1835 a 1975. Após ter 
sido palco de violentos combates durante a Revolta da Armada, em 1893, Petrópolis se tornou capital do 
estado do Rio de Janeiro no intervalo de 1894 a 1903.  
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Amaral Peixoto, figurou como maior força eleitoral do estado do Rio conseguindo 

eleger, em 1945, dois senadores e dez deputados federais.8.  Apenas a partir de meados 

dos anos 1950, é que começamos a assistir a uma ascensão do trabalhismo na cidade, 

notadamente com a vitória de Roberto da Silveira (1958-1961) e Badger da Silveira 

(1962-1964) para a governadoria estadual.  

Possuindo um grande contingente operário, Niterói se tornou um dos mais 

importantes locais para a militância sindical e partidária no estado. A sua condição de 

capital – apesar de sempre colocada em xeque – também certamente contribuiu para tal. 

A ocupação industrial da cidade remonta fins do século XIX, quando suas 

chácaras e engenhos começaram a dar lugar a estabelecimentos fabris e a sua orla 

guanabarina começou a receber os primeiros estaleiros. Atraídos pelas ofertas de 

emprego, muitos lavradores do interior fluminense migraram para a capital, motivados 

também pelo desenvolvimento de certa infraestrutura urbana que a cidade começava a 

desenvolver. Além destes, mineiros, nordestinos e imigrantes de diferentes 

nacionalidades também contribuíram para o progressivo incremento da população 

urbana em Niterói. 

Entre as principais categorias de trabalhadores fabris da cidade, identificamos: 

têxteis, trabalhadores da indústria naval, metalúrgicos e operários de indústrias de 

consumo (vidreiros, trabalhadores da indústria alimentícia, de bebidas, fósforos, sabão, 

etc.). Trabalhadores da construção civil e de transporte (marítimo, ferroviário e 

rodoviário), também se destacaram na cidade tanto pelo seu quantitativo numérico, 

quanto por sua atuação sindical. Ainda que não tratemos particularmente de cada uma 

destas categorias enfatizando as suas relações de produção e aspectos do cotidiano 

fabril, procuramos traçar algumas características destes grupos profissionais ao longo do 

trabalho.  

Por mais que alguns autores apontem que o fomento à industrialização jamais 

figurou como uma alternativa econômica das elites para tentar subsistir aos efeitos da 

debàcle do café para a economia fluminense9, verificamos que em Niterói esta opção 

jamais foi desconsiderada e é possível que em algumas ocasiões, possa até mesmo ter 

sido virtualmente estimulada. Afinal de contas, no que diz respeito às possibilidades 

                                                           
8 Para mais, ver: CASTRO, Silvia Regina Pantoja Serra de. Amaralismo e pessedismo fluminense: o PSD 
de Amaral Peixoto. Niterói: UFF, 1995. Tese de doutorado. p. 174-175. 
9 FERREIRA, Marieta de Moraes. Em busca da Idade do Ouro: as elites políticas fluminenses na 
Primeira República. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1994. p. 51-54. 
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agrícolas da cidade, restavam-lhe poucas opções10. Desde 1890, as suas antigas 

freguesias rurais (São Gonçalo, Itaipu e Cordeiro), haviam sido desmembradas dando 

origem ao município de São Gonçalo11. A cidade ficou reduzida assim, a um território 

de 83,86 Km² em detrimento dos 245,42 Km² de extensão existentes anteriormente12, 

sendo que cerca de 50% desta nova área estava situada em área pantanosa, ou seja, era 

imprópria para a agricultura13.  

 No entanto, para além do fato de ser “(...) um município totalmente desprovido 

de possibilidades em matéria de riqueza agrícola”14, Niterói, tornou-se um dos mais 

importantes polos de atração fabril do estado no decorrer das três primeiras décadas do 

século XX. Como justificativa para tal, acreditamos que contribuiu: 1º) o fato de Niterói 

ter desenvolvido certa infraestrutura urbana ao longo dos anos, a fim de dar suporte ao 

seu estatuto de capital fluminense; 2º) a proximidade da cidade com o “(...) centro 

cultural, político e econômico”15 que era a capital federal  Rio de Janeiro; 3º) o estímulo 

do governo estadual para instalação de indústrias no território fluminense, através da 

oferta de impostos mais baixos e/ ou isenção de impostos.  

Desde que foi elevada à condição de Vila Real da Praia Grande, em 1819, 

Niterói passou por inúmeras intervenções urbanas que objetivavam conceder à Vila e 

posteriormente à capital da província, elementos que pudessem associá-la mais ao 

progresso e modernização, e menos ao atraso e ao provincianismo16, atributos estes 

                                                           
10 Já não podemos afirmar o mesmo para a atividade pesqueira, um setor bastante dinâmico na cidade. 
11 O município de São Gonçalo foi criado pelo Decreto estadual nº 124, de 22/9/1890. Em 1892, o recém-
criado município de São Gonçalo foi reincorporado à Niterói pelo Decreto nº 1, de 8/5/1892, tornando-se 
novamente um município através do Decreto nº 34, de 17/12/1892.  Cf. IBGE. Documentação histórica 
dos distritos e municípios do estado do Rio de Janeiro. Anuário Geográfico do Estado do Rio de Janeiro. 
nº 11, 1958. p. 255. Em 1942, o bairro de Itaipu foi reincorporado à cidade de Niterói, ficando a cidade 
com um território de 134 km². 
12 CENSO ESTADUAL DE 1892. In: FORTE, José Mattoso Maia. O município de Niterói Op. cit. p. 22-
29; PALMIER, Luiz. São Gonçalo cinquentenário. Rio de Janeiro: IBGE, 1940. p. 168. 
13 MOTTA, Márcia Maria Menendes. Niterói Rural: elite de ontem e os arrendatários de outrora (1808-
1888). In: MARTINS, Ismênia de Lima & Paulo Knauss (org). Cidade Múltipla – temas para a história 
de Niterói. Niterói: Niterói Livros, 1997. p. 170.  
14CARNEIRO, Otávio apud PESSANHA, Mary Cristina. Porto de Nictheroy: uma promessa de 
autonomia. Rio de Janeiro: IPURR/ UFRJ, 1988. Dissertação de mestrado. p. 59. 
15 FERREIRA, Marieta Moraes. Niterói Poder. In: MARTINS, Ismênia de Lima & Paulo Knauss (org). 
Op. cit.p 79-80.   
16 Segundo Marieta Moraes Ferreira ao longo dos anos, Niterói experimentou inúmeras “crises de 
identidade” em virtude de sua insistente alcunha de capital-província. Para a autora, “A visão depreciativa 
dos cariocas sobre os fluminenses somava-se, a visão dos fluminenses sobre si mesmos, especialmente os 
de Niterói, marcada por um enorme complexo de inferioridade frente ao grande centro cultural, político e 
econômico que era o Rio de Janeiro”. In: FERREIRA, Marieta de Moraes. Niterói Poder. In: MARTINS, 
Ismênia de Lima & Paulo Knauss (org). Cidade Múltipla – temas para a história de Niterói. Niterói: 
Niterói Livros, 1997. p 79-80. 
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amplamente rechaçados pela elite local17 e que representavam sérios obstáculos para o 

desenvolvimento da sua tão almejada capitalidade.  

 

O mineiro pode ter seus hábitos e o carioca os respeita, assim como os 
outros estados. Mas o fluminense não pode ter. Se é certo que ele não 
evolui com a precipitação do carioca, porque não será submetido às 
mesmas influências, a verdade é que a proximidade da capital sempre 
exerce essa influência demolidora, que não lhe permite criar uma 
personalidade própria, um caráter étnico, moral ou social que o 
tipifique.18 

 

Esta proximidade de Niterói com o Rio de Janeiro possibilitava um maior 

contato com um modelo de “urbe” que se desejava seguir e ao mesmo tempo, impelia a 

capital fluminense a impor a si o seu próprio paradigma de cidade, numa tentativa 

forçosa de adquirir não só mais autonomia frente à capital federal, mas de assumir de 

vez o seu lugar como capital do estado. É claro que tal esforço esbarrava em uma série 

de obstáculos, alguns até muito difíceis de transpor, como a relação de dependência 

econômica que a cidade de Niterói e o estado do Rio de Janeiro tinham em relação a 

capital federal19. O que observamos, porém, é que mesmo com todas as dificuldades em 

superar essa condição de subalternidade, Niterói buscou investir em atividades 

produtivas – particularmente no setor fabril – a fim conquistar a sua autonomia e sair de 

vez deste lugar de hiterlândia fluminense20. 

Porém, para além das questões atinentes à importância econômica ou no que diz 

respeito à modernidade urbana presentes nos modelos urbanísticos adotados pelas duas 

capitais – jamais superados pela capital fluminense – alguns fatores relacionados à vida 

política de Niterói mostraram o quanto esta cidade não necessariamente ficou a reboque 

dos acontecimentos políticos que ocorriam na Capital Federal e após 1960, no estado da 

                                                           
17 CAMPOS, Maristela Chicharo de. O governo da cidade: elites locais e urbanização de Niterói (1835-
1890). UFF: Niterói, 2004. Tese de doutorado. 
18  Discurso pronunciado pelo deputado Maurício Medeiros. Sessão Ordinária de 1920. Anais da 
Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro. Apud FERREIRA, Marieta Moraes. Niterói Poder. Op. cit. p. 
80. 
19 Pedro Pinchas Geiger chama a atenção para a influência exercida pela cidade do Rio de Janeiro no 
desenvolvimento industrial no estado do Rio. Cf. GEIGER, Pedro Pinchas. Urbanização e industrialização 
na orla oriental da Baía de Guanabara. Anuário Geográfico do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 
nº 9, 1956. p. 210-236. 
20 Para Lysia M. C. Bernardes, a cidade do Rio de Janeiro sempre manteve um papel tradicional com a 
sua hiterlândia (estado do RJ), pois o escoamento da produção da região se dava através do porto situado 
na capital. Cf. BERNARDES, Lysia M. C. Considerações sobre a região do Rio de Janeiro. In: Revista 
Brasileira de Geografia. Vol. 33, nº 4, 1971. p. 99-109. 
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Guanabara. E são estes fatores que, de fato, darão o norte para este trabalho, conforme 

tentaremos, resumidamente, tratar em seguida. 

No capítulo 1 – “Niterói Operário” – buscamos traçar algumas características 

sobre a “origem”, aspectos do mercado de trabalho e formas de moradia e lazer da 

classe trabalhadora da capital fluminense. Para isso, procuramos primeiramente 

“percorrer” alguns dos caminhos trilhados pelos trabalhadores rurais que migraram do 

interior fluminense para a capital, procurando delinear algumas características deste 

processo migratório. Além disso, dedicamo-nos a analisar como os recém-chegados 

interagiam com a cidade, acionando antigas e novas redes a fim conseguir logo uma 

posição no mercado de trabalho, bem como estabelecer-se em sua nova vida urbana. 

Tratando-se de correntes migratórias que ocorriam em escala estadual, a 

mobilidade populacional do interior para a capital fluminense diferenciava-se de outros 

processos migratórios mais conhecidos no país como do nordeste para São Paulo, por 

exemplo. Neste caso, além das longas distâncias percorridas e em escala massiva, os 

deslocamentos chegaram a ser oficialmente estimulados pelo governo com o objetivo de 

saciar a “fome de braços” da indústria paulistana21. Já o governo fluminense, ao 

contrário, procurava criar estratégias para tentar assegurar a mão de obra no campo a 

fim de salvaguardar a “vocação agrícola” do estado e ao mesmo tempo atender aos 

apelos dos proprietários rurais. Estes, que resistiam em operar mudanças significativas 

na estrutura produtiva fluminense de forma a deixar o campo – tão repleto de 

“ausências” – um pouco mais atrativo para aqueles que estavam pensando em partir, 

também tiveram o seu papel no crescimento das correntes migratórias que 

movimentaram milhares de pessoas das áreas rurais para os centros urbanos no estado 

do Rio. 

As principais fontes utilizadas neste capítulo são as entrevistas feitas pelos 

pesquisadores do Laboratório de História Oral (LABHOI) da UFF com ex trabalhadores 

da indústria naval, bem como entrevistas feitas pela autora com antigos trabalhadores da 

indústria têxtil de Niterói. Além disso, utilizamo-nos fartamente dos censos, da 

bibliografia produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da 

produção bibliográfica sobre o estado do Rio e a cidade de Niterói para a elaboração 

deste capítulo.  

                                                           
21 FONTES, Paulo. Um nordeste em São Paulo: trabalhadores migrantes em São Miguel Paulista (1945-
1966). Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008.; LEAL, Murilo. A reinvenção da classe trabalhadora (1953-
1964). São Paulo: Unicamp, 2011. 
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 Sobre os jornais, que serão muito utilizados ao longo de todo este trabalho, 

citamos bastante um periódico em particular: o Diário do Povo. Este jornal, que possuía 

circulação estadual, foi fundado pelo barbeiro José de Mattos em Niterói em 1947 com 

a tarefa de tornar-se o principal interlocutor “do proletariado de toda a capital do estado 

quiçá de toda terra fluminense”22. De fato, a consulta neste jornal nos possibilitou ter 

um acompanhamento praticamente diário de assuntos atinentes à política fluminense e, 

sobretudo, as atividades (sindicais, de bairro, recreativas) dos trabalhadores.   

 Apesar das suas fidelizações políticas23, José de Mattos fez do seu jornal um 

espaço plural e onde os trabalhadores eram as principais notícias. E se isso não consiste 

propriamente em uma exclusividade do Diário do Povo, visto que em outros jornais 

como Última Hora, Tribuna Popular e Imprensa Popular os trabalhadores também era 

protagonistas, o Diário do Povo reservava especial atenção aos trabalhadores da capital 

fluminense. Através de reportagens de capa ou de colunas específicas para tratar das 

questões trabalhistas como o “Plantão Sindical”, o jornal oferecia uma ampla cobertura 

das greves operárias, prisões políticas e encontros de trabalhadores de Niterói. Além 

disso, a cobertura feita pelo jornal às carências dos bairros operários e as atividades 

desportivas e recreativas dos trabalhadores, também merece ser destacada. Entre 2014 e 

2015, tive a oportunidade de realizar uma pesquisa detalhada sobre este periódico, o que 

foi de grande valia para a elaboração deste trabalho.  

 No que diz respeito aos jornais consultados na Hemeroteca, o sistema de busca 

por palavra-chave facilitou o preenchimento de algumas lacunas de pesquisa. Porém, os 

jornais comunistas Tribuna Popular e Imprensa Popular, bem como o periódico 

trabalhista Última Hora, tiveram especial importância na elaboração dos capítulos 3 e 4 

deste trabalho. Mais do que veículos de informação, estes jornais funcionaram como 

atores políticos24 importantes em momentos de grande efervescência política no país e 

sempre que possível, ao longo do texto, faremos menção a este ponto. 

                                                           
22 Diário do Povo, 1/1/1949, p. 1. 
23 Para montar o seu jornal, José de Mattos recebeu auxílio do então governador do estado, Edmundo de 
Macedo Soares e particularmente de “Dona Santinha”, esposa do presidente Eurico Dutra, sem tenha 
significado um apoio político incondicional por parte de Mattos. Em meados dos anos 1950, o jornal dá 
uma clara “virada trabalhista”, demonstrando claro apoio a candidatura de Roberto Silveira para 
governador do estado nas eleições de 1958. Para mais, ver: AMARAL, Luciana Pucu Wollmann do. 
Populismo impresso: trabalhadores, política e opinião nas páginas do Diário do Povo, de José de 
Mattos. Anais do XVI Encontro Regional de História. Rio de Janeiro: USU, 2014; WOLLMANN, 
Luciana Pucu. No fio da navalha: trabalhadores, política e opinião nas páginas do Diário do Povo, de 
José de Mattos (1949-1959). BN (documentos).  
24 MOREL Marco. Palavra, imagem e poder. Rio de Janeiro: DP&A, 2003 
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 Já no capítulo 2 – “Guerra e Paz” – foi o jornal O Fluminense que se mostrou 

uma fonte imprescindível para a elaboração do capítulo. Este jornal, que durante o 

Estado Novo apoiou o então interventor Amaral Peixoto25, cumpriu um papel 

importante na divulgação das mobilizações ocorridas em Niterói pela entrada do Brasil 

na guerra – e nas quais o interventor teve grande destaque – bem como reservava um 

amplo espaço às denúncias contra os “traidores da pátria” que cobravam preços 

“altistas” meio a situação de carestia ocorrida durante o período da 2ª Guerra, 

principalmente após Amaral Peixoto assumir o cargo de o serviço de abastecimento da 

Coordenação de Mobilização Econômica em 1943. Desta maneira, foi possível 

identificar como através dos jornais e das iniciativas capitaneadas pelo governo para 

combater a carestia – algo que até então parecia restrito as pautas dos trabalhadores em 

seus movimentos – começou a ser tomada como uma tarefa “patriótica” que o Estado 

precisava enfrentar em defesa daqueles que lutavam no front interno.   

 A participação dos trabalhadores nas manifestações pela entrada no Brasil na 

guerra, a sua atuação nas “frentes de batalha” das fábricas servindo como “soldados da 

produção” e a repercussão das “batalhas de preços” nos padrões de alimentação e 

consumo dos trabalhadores também serão debatidos neste capítulo. Para isso, além dos 

jornais, destacamos como principais fontes utilizadas: acervo EAP-int do CPDOC, 

(referente ao período da interventoria de Amaral Peixoto), levantamentos estatísticos 

sobre custo de vida encomendados pelo governo, documentação do IBGE, além de 

fazermos uso também de algumas entrevistas.  

 Os capítulos 3 e 4 destinam-se a compreender quais eram as principais forças 

políticas em jogo no estado no cenário pós-1945, com destaque para a atuação política e 

sindical dos trabalhadores que foram assumindo cada vez mais um papel central na 

sociedade brasileira naquele período. Diante disso, para além das disputas políticas 

partidárias – ainda que estas nos interessem de perto – procuramos pensar como 

determinado repertório, práticas e vocabulário político que advinham não apenas das 

siglas partidárias, passaram a ser amplamente compartilhados e disseminados resultando 

por vezes na elaboração de projetos coletivos de sociedade e que por sua vez, 

extrapolavam os limites de partidos ou os governos.  

 No capítulo 3 – “No sindicato, no bairro e na tribuna: trabalhadores de Niterói na 

luta por direitos (1945-1953)”, procuramos através da análise de dados eleitorais e da 

                                                           
25 O Fluminense (verbete). In: ABREU, Alzira Alves de et al. (coords). Dicionário Histórico-Biográfico 
Brasileiro (DHBB). Op. cit. 
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investigação de formas de mobilização coletiva dos trabalhadores, investigar em que 

medida as principais pautas operárias daquele período (liberdade e autonomia sindical, 

lutas contra a carestia e alta do custo de vida, melhorias nos bairros, etc.) tiveram 

ressonância junto a sociedade – “minimizada”, neste caso, sob a lente de um estudo 

espacialmente localizado.  

 Sobre este aspecto, ainda que reservemos espaço para analisar como o PSD e o 

PTB procuraram dialogar com essas pautas, o PCB nitidamente estará na dianteira 

dessas lutas, tanto propondo reivindicações aos trabalhadores, quanto se deixando 

influenciar pelos debates que se travavam por fora da direção partidária. Tratando-se de 

um período extenso da história do país, porém, a atuação dos comunistas dar-se-á de 

forma diferenciada, devido às inflexões sofridas pela linha política do partido neste 

interregno. Por outro lado, a situação de legalidade, clandestinidade e de uma (quase) 

semilegalidade, angariou-lhe mais ganhos do que perdas ao menos no que diz respeito à 

representatividade política do partido junto aos trabalhadores de Niterói.   

 Como principais fontes utilizadas neste capítulo (e no próximo), destacamos 

além dos jornais e entrevistas já mencionados a documentação produzida pela polícia 

política do estado do Rio e que se encontra sobre guarda do Arquivo Público do Estado 

do Rio de Janeiro (APERJ).  

 O quarto e último capítulo – Trabalhadores e alianças políticas: comunismo, 

trabalhismo e nacional-desenvolvimentismo (1954-1964) – inicia com o suicídio de 

Vargas. Este acontecimento, que terá forte impacto no país e motivará cisões e 

mudanças internas nas siglas partidárias, alterou significativamente o jogo de forças no 

estado do Rio e particularmente, na capital fluminense. Amaral Peixoto que até então 

capitalizava grande parte dos dividendos políticos do trabalhismo varguista no estado do 

Rio, acaba também “saindo da vida política fluminense para entrar para a sua história” – 

ainda que não tão abruptamente. Outro herdeiro político de Vargas, Roberto Silveira, 

inicia a sua escalada política rumo à governadoria fluminense, contando com amplo 

apoio popular e ancorado em uma aliança improvável com a UDN e o PCB.   

 Tratando-se de um momento político de grande efervescência política no estado 

do Rio, este será um período em que pautas nacional-desenvolvimentistas terão forte 

ressonância entre a classe trabalhadora fluminense. Organizados em sindicatos, comitês 

de bairro, realizando passeatas, comícios, mesas redondas contra a carestia, e eventuais 

quebra-quebras, a cidade de Niterói viveu raros momentos em que a sua tão almejada 

“capitalidade” não foi posta à prova.  
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1 – Niterói Operário 

 

1934. Mais uma família de lavradores deixa a pequena cidade de Cordeiro, no 

interior do estado do Rio, rumo à capital fluminense. Fazia dois anos completos que o 

patriarca da família partira para Niterói em busca de emprego, imediatamente após o 

nascimento do caçula. Naquele momento, porém, já empregado como caldeireiro do 

estaleiro Lage & Irmãos, o chefe da família Fernandes Martins retornava a sua terra 

natal para buscar esposa e filhos e voltar para a casa que começara a construir no alto do 

Morro do Martins, situado no bairro de Neves, em São Gonçalo. 

A casa, que nas lembranças do filho mais novo era na realidade “só um 

quartinho e que entrava lama quando chovia”26, foi se ampliando graças ao esforço da 

família que aos poucos, transformaram-na em lar. A ausência de luz elétrica e água 

encanada, também ainda hoje figuram vívidas nas memórias de Orédio, o filho caçula 

da família Fernandes Martins: “a gente subia com latinha, minha filha”, recorda com 

tom de quem relembra o esforço que fazia. A água, recolhida no chafariz público do 

bairro do Barreto ao final de todos os dias, acabava por ampliar a jornada de trabalho 

cumprida cotidianamente pelos membros da família. No caso de Orédio (ou Tito, como 

se acostumou a ser chamado), desde os doze anos de idade, na Fábrica de Vidros Arco 

Íris; um pouco depois, já aos catorze, na Cia. Manufatora Fluminense de Tecidos onde 

permaneceu até se aposentar, em 1984. 

A capital fluminense de meados dos anos 1930, já exibia contornos da urbs tão 

sonhada durante a Primeira República. Novas fábricas eram instaladas, o comércio se 

diversificava e a população aumentava a cada dia. Seus novos arruamentos e a 

iluminação elétrica nas ruas centrais da cidade27 reservavam-lhe uma atmosfera 

compatível com o seu estatuto de capital, ao mesmo tempo em que os vendedores 

ambulantes e bondes movidos por tração animal28 ainda lhes conferiam, para desgosto 

da elite local, ares de pequena província.  

                                                           
26MARTINS, Orédio Fernandes. Entrevista concedida à autora. Niterói, 18/6/2009. 
27 Durante a gestão do então Presidente de Estado Nilo Peçanha (1903-1906), o sistema de iluminação a 
gás foi substituído pelo o de luz elétrica. Cf. FERREIRA, Marieta Moraes. “Niterói Poder”. In: 
MARTINS, Ismênia de Lima & Paulo Knauss (org). Cidade Múltipla – temas para a história de Niterói. 
Niterói: Niterói Livros, 1997 p. 90.   
28Os bondes de tração animal, explorados pela Cia. Ferro Carril Niteroiense desde 1871 e só foram 
completamente eliminados nos anos 1940. WEHRS, Carlos. Niterói cidade sorriso: a história de lugar. 
Rio de Janeiro: Gráfica Vida Doméstica, 1984. P. 249.   
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Mais ao norte da cidade, nas zonas industriais e operárias, era ainda maior a 

sensação de estar parado no tempo e espaço: “Eu não senti muita diferença, porque só 

tinha calçamento mesmo em Icaraí, o resto tudo era chão, algumas ruas calçadas de 

paralelepípedo, o resto era barro”29. A ausência de equipamentos urbanos nos bairros 

operários, morros e favelas, que não dispunham de abastecimento de água, luz elétrica, 

rede de esgotos e disponibilidade de transportes, gerava uma cruel similitude entre os 

espaços e criava uma estranha linha de continuidade entre o tempo passado (rural, para 

grande maioria) e o tempo presente na cidade.  

Todos os dias, na última estação de trem da Cia. Leopoldina Railway, em 

Niterói, uma nova família de trabalhadores desembarcava. Elas vinham de Minas 

Gerais, Espírito Santo30 e, sobretudo, do interior do estado do Rio: “Porque na época 

não existia trabalho assim... quem vivia na roça, tinha que trabalhar na roça. Aí o 

pessoal sai da roça e corre pra cidade”31; “A maioria dos companheiros era daqui e de 

outros municípios, Bom Jesus, outro de São Fidelis, outro de Macaé (...) aquele êxodo 

rural que veio pra formar as favelas”32. Buscando empregar-se nas fábricas, comércio ou 

construção civil, estes trabalhadores tiveram um papel decisivo no desenvolvimento da 

economia local e na configuração da classe trabalhadora da cidade. 

 

Tabela 1: População na cidade de Niterói e no estado do Rio de Janeiro (1890-1960) 

 1890 1900 1920 1940 1950 1960 

Niterói  34.269 53.433 86.238 142.407 186.039 243.188 

RJ 876.884 926.035 1.559.371 1.847.857 2.294.180 3.402.728 

Fontes: IBGE. Anuário Geográfico do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, nº 4, 1951. 
pp. 177-78; IBGE. Anuário Geográfico do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, nº14, 1961. pp. 98-104. 
IBGE. Revista Brasileira de Geografia. Ano XV, nº 1, Rio de Janeiro, jan.-mar. 1953. p. 169; FORTE, José 
Mattoso Maia. O município de Niterói: corografia, história e estatística. Rio de Janeiro: Jornal do 
Commercio, 1941.Tabela elaborada pela autora. 

 
  

                                                           
29 MACHADO, Abdiel Vieira. Entrevista concedida ao Laboratório de História Oral (LABHOI) da UFF. 
Projeto: Niterói: os operários navais. Entrevistadora: Lícia Gomes Mascarenhas. Data: 25/11/1993. Neste 
trecho, Abdiel Machado narra sobre a mudança de sua residência do bairro do Fonseca em Niterói, para o 
município de São Gonçalo no início dos anos 1940. 
30 A cidade de Niterói também recebeu migrantes oriundos de estados do nordeste brasileiro. Contudo, a 
presença destes se tornou mais expressiva a partir da ampliação da rede rodoviária brasileira interligando 
diferentes estados da federação. No caso de Niterói, a construção da Ponte Rio-Niterói e da BR 101, na 
década de 1970, tiveram um papel decisivo no aumento do número de migrantes nordestinos na cidade. 
31MARTINS, Orédio Fernandes. Op. cit. 
32 SOUZA, Irineu José de. Entrevista concedida ao Laboratório de História Oral (LABHOI) da UFF. 
Projeto: Niterói: os operários navais. Entrevistadores: Fernando Manoel Perez Cruz e Robson Silva. Data: 
18/12/1996. 
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  Esta tendência migratória do interior do estado do Rio para capital, possível de 

ser identificada desde pelo menos a segunda metade do século XIX, se acelerou ainda 

mais com o passar dos anos. Entre os anos 1920 e 1940, por exemplo, a população 

residente na capital fluminense quase duplicou, enquanto 29 dos 50 municípios do 

estado registraram decréscimo em sua população33. Ainda que não nos seja possível 

afirmar que exista uma correlação direta entre estes números, alguns estudos realizados 

por pesquisadores do IBGE nos indicam que parte deste desequilíbrio se justificava pelo 

êxodo da população rural para áreas mais urbanizadas e industrializadas do estado34: 

 
Niterói, centro político-administrativo do estado, tem uma tendência 
natural a aumentar a população pela atração que exerce como capital, 
além de que, seus estabelecimentos industriais constituem atração 
pelos seus salários compensadores, contribuindo assim, para o 
aumento da população urbana. Outro fator importante a se considerar 
no aumento dos habitantes urbanos de Niterói é o fato de ter aí fixado 
residência grande número de pessoas que trabalham no Rio de Janeiro, 
funcionando a capital do estado, nesse sentido, quase como subúrbio 
da Capital Federal, o mesmo fato verificado para as vizinhas cidades 
de Nova Iguaçu, Caxias e Nilópolis35. 

 

Se por um lado, a opção por trabalhar no Distrito Federal e residir em Niterói, 

justificava-se ante a possibilidade de adquirir terrenos a preços mais baratos recebendo 

salários mais compensadores36; por outro, a capital fluminense também oferecia opções 

de trabalho no comércio, no setor de serviços e na indústria. No que diz respeito a este 

último, é possível identificarmos um crescimento considerável deste setor no período 

posterior aos anos 1930: no intervalo entre 1930-1940, a cidade teve um incremento de 

34 novos estabelecimentos industriais; entre 1940-1950 foram mais de 100. Em 1953, 

Niterói já registrava 191 indústrias e uma população operária de 11.02837.   

                                                           
33 KELLER, Elza Coelho de Souza. Crescimento da população do estado do Rio de Janeiro. Revista 
Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro: IBGE, jan.-mar 1953. p. 165. 
34 Maria Rita da Silva Guimarães identificou que entre 1940 e 1950 ocorreu um decréscimo significativo 
de pessoas ocupadas da agricultura, pecuária e silvicultura no estado do Rio de Janeiro: de 58% em 1940 
para 41% em 1950. A população urbana, por seu turno, cresceu de 38% para 48% neste mesmo período 
de referência. GUIMARÃES, Maria Rita da Silva. Estudo da população ativa fluminense e sua utilização 
nas zonas econômicas do estado. Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro: IBGE, out.-dez. 1957. 
p. 462.  
35 KELLER, Elza Coelho de Souza. Op. cit. p. 165 
36 Em 1937, por exemplo, enquanto o salário dos operários em Niterói era de 179$200, no Distrito 
Federal ele chegava a 270$700. Em 1942, enquanto os trabalhadores fabris do estado do Rio recebiam 
270,00 no Distrito Federal o salário pago era 361,00. Cf. ALEM, Silvio Frank. Os Trabalhadores e a 
“Redemocratização”: Estudos sobre Estado, Partidos e a participação dos trabalhadores assalariados 
na conjuntura da guerra e do pós-guerra imediato (1942-1948). Campinas: UNICAMP, 1981. Capítulo 
1, p. 5. 
37 GEIGER, Pedro Pinchas. Urbanização e industrialização na orla oriental da Baía de Guanabara. Op. cit. 
p. 498. Quanto à população operária de Niterói, Pedro Geiger chama a atenção para a possibilidade do 



14 

 

Tabela 2: Dinâmica populacional nos municípios do estado do Rio de Janeiro (1920-1940) 

Municípios População em 1920 População em 1940 Saldo populacional 

Niterói 86.238 142.407 + 56.169 

Nova Iguaçu* 33.396 140.606 +107.021 

São Gonçalo 47.019 89.528 +42.509 

Petrópolis 67.574 84.875 + 17.301  

Capivari 25.406 14.120 - 11.286 

Duas Barras 19.391 10.158 - 9.233 

Cantagalo 37.112 28.467 - 8.645 

Parati 13.544 9.673 -3.871 

*Neste período, Duque de Caxias, São João de Meriti e Nilópolis eram distritos do município de Nova 
Iguaçu. 
Fonte: KELLER, Elza Coelho de Souza. Crescimento da população do estado do Rio de Janeiro. Revista 
Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro: IBGE, jan-mar 1953. Tabela elaborada pela autora. 

 

Outros fatores, tais como: a alta concentração fundiária, os salários irrisórios 

pagos ao trabalhador do campo e a quase total ausência de serviços públicos 

disponibilizados à população rural, também acabaram estimulando estas correntes 

migratórias do interior fluminense para as áreas mais urbanizadas do estado38. Ainda 

que não possamos desprezar os números referentes à população originária de outros 

estados do país, bem como de imigrantes europeus presentes em Niterói, dados 

censitários nos indicam que a origem fluminense constituía maioria esmagadora da 

população da cidade. De acordo com o Censo de 1950, dos 186.309 habitantes presentes 

no município até aquela data, 144.154 pessoas eram originárias do estado do Rio39. 

                                                                                                                                                                          

município São Gonçalo (que possuía uma população operária de 13.263 e tinha apenas 6.893 trabalhando 
em suas fábricas), incrementar ainda mais este número na capital fluminense. Segundo o autor, estes 
trabalhadores se dirigiam para Niterói e Rio de Janeiro para trabalhar, “(...) atestando o caráter suburbano 
da cidade”. (GEIGER, p. 499).  
38Ana Maria dos Santos e Sônia Regina de Mendonça chamam a atenção para a correlação direta 
existente entre concentração fundiária no interior fluminense e saída da sua população em busca de 
melhores oportunidades de vida e trabalho. Cf. SANTOS, Ana Maria e Sônia Regina de Mendonça. 
Intervenção estatal e diversificação agrícola do Estado do Rio de Janeiro. Revista do Rio de Janeiro. vol. 
1, nº 2, Niterói: jan-abr. 1986. p. 7-17. Segundo Márcia Motta, enquanto o operário rural ganhava “2.500 
réis ‘a seco’ ou de 1.500 a 2.500, ‘com comida’, ‘por diária’” em 1910, um trabalhador da construção 
civil do Rio de Janeiro recebia em média de 105.000 a 562.000 mensais neste mesmo período. Cf. 
MOTTA, Márcia Maria Menendes. Niterói Rural: elite de ontem e os arrendatários de outrora (1808-
1888). In: MARTINS, Ismênia de Lima & Paulo Knauss (org). Op. cit. p. 170-171.  
39 IBGE. Censo Demográfico de 1950. Rio de Janeiro, 1951. Ainda de acordo com dados recolhidos neste 
recenseamento, dos habitantes de Niterói: 11.983 de pessoas eram oriundas do Distrito Federal, 5.755 de 
Minas Gerais, 6.838 de diferentes estados do nordeste, 2.470 de São Paulo, 2.116 do Espírito Santo, 1.722 
dos estados da região sul e 364 do centro-oeste. Os estrangeiros residentes na cidade contabilizavam um 
total de 8.461 pessoas e mais 1.058 estrangeiros naturalizados.   
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Seguindo a tendência verificada por Maurício de Abreu40 sobre a ocupação 

urbana da cidade do Rio de Janeiro, Niterói também se caracterizou pela ingerência do 

poder público no controle da ocupação das áreas centrais, dotadas de maior 

infraestrutura e no processo de transferência compulsória da população mais pobre para 

outras áreas mais periféricas. Tal qual ocorreu na capital federal em fins do séc. XIX e 

início do séc. XX, o argumento higienista constava na ordem do dia da vereança 

niteroiense que buscava legitimar cientificamente as suas intervenções no espaço 

urbano.41 Porém, é importante assinalar que em termos de extensão territorial, o antigo 

Distrito Federal era quase dez vezes maior do que cidade de Niterói42. Sendo assim, a 

separação entre os bairros abastados e de classe média e os bairros operários da capital 

fluminense se dava pela mais pela presença/ ausência de infraestrutura urbana do que 

propriamente pela distância.     

Os bairros que já registravam grande ocupação industrial desde o século XIX, 

tais como: Barreto, São Lourenço, Santana, Ponta d’Areia e Ilha da Conceição, 

começaram a receber grandes contingentes de trabalhadores que, em terra firme ou nas 

encostas dos morros, passaram a erigir as suas residências dando nova forma e conteúdo 

à cidade. Estes e mais outros bairros principalmente localizados na zona norte de Niterói 

(Engenhoca, Caramujo, Fonseca, Tenente Jardim, Viçoso Jardim, Baldeador, Santa 

Bárbara e Cubango)43, também reconhecidos como locais de grande concentração 

proletária passaram a compor o que estamos denominando aqui de “região operária da 

cidade”.  

O conceito de região, tão polissêmico na compreensão dos geógrafos44, tem sido 

largamente revisitado por estes nos últimos anos e vem resultando em abordagens 

inovadoras e bastante profícuas para pesquisadores de diferentes campos do 

conhecimento. Concebida não apenas como um “fato concreto”, seccionada a partir de 

critérios “naturais”, “econômicos”, “políticos”, “sociais” e nem tampouco como uma 

metáfora “inventada” para demarcar processos culturais e identitários, a região é 

encarada como uma articulação entre a materialidade do espaço e suas representações, 

ou, nas palavras de Rogério Haesbaert, como um arte-fato:  

                                                           
40  ABREU, Mauricio. Evolução Urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IPP, 2006. 
41  CAMPOS, Maristela Chicharo de. Op. cit. p. 156-157.  
42 Distrito Federal: 1.171 km²; Niterói: 134 km². Dados apresentados no Censo de 1950. Cf. IBGE. Censo 
Demográfico de 1950. Rio de Janeiro, 1951, p. 193. 
43 O bairro do Barreto também integra a zona norte da cidade.  
44 HAESBAERT, Rogério. Regional-global: dilemas da Região e da Regionalização na Geografia 
Contemporânea. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. pp. 20-25. 
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A região vista como um artefato é concebida no sentido de romper 
com a dualidade que muitos advogam entre posturas mais estritamente 
realistas e idealistas, “constructo” ao mesmo tempo de natureza ideal-
simbólica (seja no sentido de uma construção teórica, enquanto 
representação do espaço, seja de uma construção identitária a partir do 
espaço vivido) e material-fundacional (nas práticas econômico-
políticas com que os  grupos ou classes sociais constroem seu espaço 
de forma desigual/ diferenciada). “Arte-fato” (com hífem) também 
permite indicar que o regional é abordado ao mesmo tempo como 
criação, autofazer-se (“arte”) e como construção já produzida e 
articulada.45 

 

Tratando-se de uma região que foi conformada a partir da ocupação fabril, 

seguida da migração dos trabalhadores para determinadas localidades da cidade menos 

guarnecidas de infraestrutura urbana, a “região operária de Niterói” foi constituída a 

partir de condicionantes econômicos e da ingerência direta do poder público. Por outro 

lado, observamos que as “redes” tecidas pelos trabalhadores em seu ambiente de 

trabalho e moradia, nos seus espaços de lazer, convivência e militância sindical, tiveram 

lugar decisivo na constituição desta região.   

Buscando aprofundar alguns aspectos suscitados historiografia social do trabalho 

já clássica, tais como os de Edward P. Thompson e Eric Hobsbawm46
 alguns 

pesquisadores vêm buscando uma maior interlocução entre a história operária e a 

história urbana, defendendo assim uma maior “sensibilidade espacial” aos estudos 

voltados para a classe trabalhadora. 

Corroborando com estas análises, consideramos que para além dos locais de 

trabalho ou sindicatos, a formação de classe também possui uma dinâmica espacial que 

não pode ser desconsiderada. Seja em grandes aglomerações urbanas ou em pequenas 

localidades, atentar para a esfera espacial significa aproximar-se ainda mais dos 

aspectos cotidianos, das múltiplas experiências e das especificidades que caracterizam 

um grupo, uma dada formação de classe. 

 

                                                           
45 Idem, pp. 109-110. Grifos nossos. 
46 José Luís Oyon afirma que Edward Palmer Thompson reorientou a visão sobre a classe trabalhadora, 
articulando as práticas sociais compartilhadas e experiência cultural como temas inseparáveis da 
consciência de grupo. Tais premissas possibilitaram aos historiadores sociais do trabalho também 
voltarem as suas análises para os aspectos cotidianos e práticas de sociabilidade de grupos sociais 
temporalmente e espacialmente localizados. Já Eric Hobsbawm que volta a sua análise para a formação 
da classe trabalhadora britânica em fase de franca urbanização, admite que “a cidade” possui um papel 
relevante na formação da classe trabalhadora, apesar de admitir que a história do trabalho e a história 
urbana geralmente são vistas como se fossem apartadas entre si e não amplamente conectadas, como 
deveria ser. Cf. OYON, José Luis. “Historia urbana y historia obrera: reflexiones sobre la vida obrera y 
su inscripción em la espacio urbani, 1900-1950.” Perspectivas Urbanas, nº 2, 2002. pp. 1-3 
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Mapa 1: Mapa de Niterói, com os bairros da “zona operária de Niterói” em destaque. Disponível em: 

http://www.webbusca.com.br/pagam/niteroi/mapa_niteroi.jpg 
 

 

É claro que não se trata de substituir o “global” pelo “local” e nem tampouco 

supervalorizar a esfera espacial, em detrimento das questões de classe. Concordamos 

com Mike Savage47
 quando este afirma que discutir a proeminência do global sobre o 

local ou vice e versa mostra-se irrelevante, quando o que se busca é justamente 

considerar a interconexão entre eles, “(..) as suas complexas interligações entre níveis 

espaciais distintos”48. E essa correlação entre diferentes escalas espaciais não ocorre 

sem que conflitos e descontinuidades se apresentem. Afinal de contas, a estrutura do 

espaço representa “(...) um componente dialeticamente definido das relações de 

produção gerais, relações estas que são simultaneamente sociais e espaciais”49, como 

afirmou o geógrafo Edward Soja ao desenvolver suas ideias em torno da “dialética 

sócio-espacial”.  

Para Savage, é possível pensarmos no caráter sociocultural e político da 

formação de classe se incluirmos além do conceito de espaço, o conceito de rede em 

nossa análise. Para este autor, as redes densas correspondem aos aspectos relacionados 

ao habitus; já as redes de largo alcance estão associadas aos aspectos políticos/ 

ideológicos que permitem associar pessoas para além do contato face a face. Sendo 

                                                           
47 SAVAGE, Mike. “Classe e História do Trabalho”. In: BATALHA, Cláudio H. M., SILVA, Fernando 
Teixeira da, FORTES, Alexandre. Culturas de classe. – identidade e diversidade na formação do 
operariado. Campinas: UNICAMP, 2004, p. 40. 
48 Idem, p. 41-42. 
49 Idem, p. 42. 
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assim, podemos considerar esta ideia de “dinâmica dual das redes” desenvolvida por 

Savage bem interessante para pensar “a região operária de Niterói”. 

 
O principal benefício de adotar uma perspectiva de rede é que ela nos 
permite ir além da ideia de classes como sendo “formadas” de algum 
modo definitivo. Antes, ela coloca a ênfase na natureza fluida e 
dinâmica da formação de classe em que dois processos diversos 
constantemente ameaçam cortar pela base a existência de classes 
como coletividades sociais estáveis. Isso pode nos ajudar a iluminar os 
modos verdadeiramente reais em que classe pode importar 
historicamente em situações específicas, assim como reconhecer que 
classes não são coisas que necessariamente têm alguma pertinência 
para a análise. É, portanto, claramente possível usar o conceito de 
formação de classe de forma que ajude a explorar a complexidade de 
situações históricas, em lugar de reduzi-las a uma fórmula simples50. 

 

Sendo assim, apesar da proeminência da zona norte em nossa análise, 

procuraremos não perder de vista como determinadas “redes – amplas e densas” foram 

se constituindo para além da região. Isso nos parece particularmente importante quando 

observamos as múltiplas conexões existentes entre a “região operária” de Niterói e São 

Gonçalo, sobretudo nas áreas contíguas à capital fluminense (os bairros gonçalenses de 

Neves e Venda da Cruz), e de ambas com a cidade do Rio de Janeiro – que além da 

centralidade política e econômica que exercia, constituía o local de origem de muitos 

trabalhadores. 

Dado os limites que precisamos impor às nossas pesquisas, cabe esclarecer que a 

nossa análise estará voltada prioritariamente para os trabalhadores de Niterói e seus 

espaços de atuação. Por outro lado, as conexões “extralocais” articuladas pelos 

trabalhadores da capital fluminense, não serão aqui desconsideradas e sempre que 

possível, lançaremos luz a elas. 

Apontado tanto pelo senso comum quanto pela linguagem acadêmica, como 

sinônimo de atraso, submissão e apatia51, o trabalhador rural constituiu o principal 

elemento para a formação da classe trabalhadora niteroiense. Juntamente com o 

contingente de trabalhadores já existente na cidade – que durante o período imperial 

                                                           
50 SAVAGE, Mike. “Espaço, redes e formação de classe”. Revista Mundos do Trabalho, vol. 3, nº 5, jan-
jun. 2011, p. 32-33. Grifos meus.  
51 Segundo Paulo Fontes, a teoria da modernização incorporou muito da visão contemporânea que associa 
o rural ao “atraso” e o urbano ao “progresso”. Cf. FONTES, Paulo. Um nordeste em São Paulo. Op. cit. p. 
27. Lançando mão de argumentação semelhante à de Fontes, Murilo Leal acrescenta como além da 
universidade e dos próprios trabalhadores, as instituições do Estado e os sindicatos também contribuem 
para a cristalização desta visão. Cf. LEAL, Murilo. A reinvenção da classe trabalhadora (1953-1964). 
Op. cit. pp. 51-52. 



19 

 

conformava-se em sua maioria por negros52, mas incluía também imigrantes de 

diferentes nacionalidades53 e indígenas54 - o “homem do campo” desempenhou um 

papel destacado no que diz respeito ao progressivo incremento da população obreira da 

cidade e não por acaso, esteve no centro dos debates políticos e intelectuais fluminenses 

por diferentes ocasiões. 

Por este motivo, procuraremos em seguida esmiuçar um pouco destes debates, 

buscando em paralelo, perceber como os migrantes rurais interpretaram o seu próprio 

processo migratório, bem como deram direção a ele.     

 

Traçando caminhos: redes sociais entre o rural e o urbano 
 

 
 Irineu José de Souza nasceu no município de Itaboraí-RJ, em 1918, em uma 

família de sete irmãos. Filho de lavradores, Irineu emigrou junto à família para Niterói, 

após o falecimento da mãe que veio a óbito devido a complicações no parto e por falta 
                                                           
52 Assim que passou à condição de Vila, a Praia Grande contabilizava um total de 5015 habitantes 
registrados, sendo que a maioria deles – 2771 no total – eram escravos. Em 1833, um pouco antes de se 
tornar capital da Província, a população escrava chegou a equivaler 4/5 da população total da cidade.  No 
recenseamento de 1840, dos 25.815 habitantes de Niterói apenas 7.403 foram classificados como brancos 
e livres (nacionais e estrangeiros) e o restante identificado como pretos e mulatos escravos e livres e 
indígenas. Cf. CAMPOS, Maristela Chicaro de. Op. cit. p. 142; SOUZA, José Antonio Soares de. Da Vila 
Real da Praia Grande à Imperial Cidade de Niterói. Revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. 
Vol. 303, abr.-jun. 1974. p. 124-126. Já o censo de 1950, registrou na cidade a existência de 133.582 
pessoas que se declararam brancas, 20.110 pretas, 101 amarelas, 32.088 pardas e 428 não declararam cor. 
Cf. IBGE. Censo Demográfico de 1950. Rio de Janeiro, 1951. p. 30. 
53 Consultando alguns estudos sobre a presença imigrante em Niterói, identificamos a vinda de pessoas de 
diferentes nacionalidades para a cidade. Os portugueses sempre estiveram na dianteira deste quantitativo. 
O censo de 1920, por exemplo, registrou a presença de 12.656 imigrantes na cidade, sendo que 9.488 
destes eram portugueses. O restante ficou assim distribuído: 760 espanhóis, 459 ingleses, 228 alemães, 
223 turcos asiáticos, 135 franceses e 613 classificados como “diversos”. Cf. FORTE, José Mattoso Maia. 
O município de Niterói. Op. cit. p. 31. Para mais, ver: CASADEI, Thalita. Os colonos alemães na 
Guanabara e em Niterói. Revista do IHGRJ. Ano 1, nº, 1, RJ: 1987. pp. 77-80; CORTE, Andréa Telo da. 
Prestamistas, comerciantes e doutores. Rio de Janeiro: Garamond, 2013; GOMES, Ângela de Castro. A 
pequena Itália de Niterói: uma cidade, muitas famílias. XXIII Encontro anual da ANPOCS, Niterói, 
1999; GOMES, Ângela de Castro e Ana Maria Mauad (org.) Memória: imigração espanhola em Niterói. 
Niterói: Niterói Livros, 2006; NOGUEIRA, Ana Maria de Moura. Como nossos pais: uma história da 
memória da imigração portuguesa em Niterói (1900-1950). UFF: Niterói, 1998. Dissertação de mestrado; 
WEHRS, Carlos. 125 anos da presença germânica em Niterói (1814-1939). RIHGB. Ano 171, nº 447, 
abril-junho de 2010. pp. 169-227. XAVIER, Alline de Assis. De Galícia à Niterói: a (re) construção da 
identidade espanhola. UERJ/ FFP: São Gonçalo, 2010.  
54 Em Niterói, a região de São Lourenço foi aldeamento indígena dos descendentes de Araribóia, índio da 
tribo temiminó que em 1573 recebeu dos portugueses a sesmaria que hoje corresponde a uma boa parte do 
que é a cidade de Niterói, como compensação pelos serviços prestados aos portugueses na luta pela 
expulsão dos franceses. Em 1866, o governo provincial o extinguiu o aldeamento abrindo espaço para os 
“brancos invasores” que já vinham usurpando as terras indígenas desde pelo menos início do séc. XIX. 
Cf. VASQUEZ Mauricio e Maria Rosalina de Oliveira (org). São Lourenço – memória dos bairros de 
Niterói. Niterói: Niterói Livros, 2006. Em um rigoroso levantamento, Thalita Casadei nos apresenta dados 
minuciosos de um recenseamento feito na aldeia em 1835. Entre os índios, foi possível identificar 
marinheiros, alfaiates, sapateiros, carpinteiros, pedreiros, entre outros. Cf. CASADEI, Thalita de Oliveira. 
A Imperial Cidade de Nictheroy. Niterói: Serviços Gráficos Ìmpar, 1988. p. 60-79.   
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de atendimento médico. Chegando a capital fluminense por volta de 1930, Irineu e a sua 

família foram morar com o tio, no bairro do Fonseca. Pouco tempo depois, então 

contando com 12 para 13 anos de idade, Irineu deixou a casa do tio e foi residir em uma 

pensão onde trabalhava fazendo entregas. Trabalhou ainda em: Leiteria, botequim, 

quitanda, armazém de Secos e Molhados, segundo ele, “tudo ganhando miséria”.  Em 

1939, empregou-se como condutor de bondes da Cia. Cantareira e Viação Fluminense 

(CCVF), antes de ingressar no Lloyd Brasileiro em 1941, por indicação de um amigo, 

como auxiliar de serviços gerais. Tendo entrado para vida sindical assim que chegou ao 

Lloyd, Irineu acabou se tornando presidente do Sindicato dos Operários Navais de 

Niterói, em 1953. Refletindo sobre a sua própria trajetória, Irineu José de Souza diz: 

“Eu, um operário, saí de um interior daquele, de um buraco daquele, passei a cá nesse 

município de Niterói, chegar a deputado estadual, chegar a vereador, chegar a 

presidente deste Sindicato que foi o maior da história da luta na época (...) eu tô feliz”55.   

Com alguns capítulos da sua história de vida muito semelhantes aos de Irineu, 

Degenildo da Silva Pinto também chegou a Niterói por intermédio do seu tio. Tendo 

ficado órfão desde muito cedo, Degenildo já tentava ganhar a vida em São João da 

Barra, sua terra natal, vendendo verduras e goiabada na praia de Atafona e nas ruas do 

município. Em busca de novas oportunidades de vida e trabalho, Degenildo veio para 

Niterói e conseguiu emprego em um botequim em São Gonçalo ao mesmo tempo em 

que frequentava aulas de um curso profissionalizante da Escola Industrial Henrique 

Lage. Em 1940, por indicação de um amigo conterrâneo, Degenildo ingressou no setor 

de ferrugem da Cia. de Comércio e Navegação e logo depois, em 1941, foi transferido 

para a Casa de Máquinas da companhia. Nesta ocasião, Degenildo também começou ter 

os seus primeiros contatos com a militância operária e sindical56. 

As redes57 que conduziram Irineu e Degenildo até Niterói, tecidas desde a sua 

partida até a sua chegada foram importantes para que ambos fixassem residência e 

obtivessem emprego. Assim como ocorreu com ambos, o acionamento de laços de 

                                                           
55 SOUZA, Irineu José de. Op. cit. Irineu foi deputado estadual fluminense pelo Partido Socialista 
Brasileiro (PSB) em 1954 e vereador em Niterói pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) em 1982.  
56 PINTO, Degenildo da Silva. Entrevista concedida ao Laboratório de História Oral (LABHOI) da UFF. 
Projeto: Niterói: os operários navais. Entrevistadora: Juliana Carneiro. Data: 30/11/1993. 
57 Sobre a ideia de redes sociais, baseio-me aqui nos já citados estudos de Mike Savage (2004; 2011) e na 
pesquisa de Paulo Fontes sobre São Miguel Paulista na qual ele procura analisar as redes tecidas entre os 
migrantes nordestinos antes, durante e depois da viagem. Antonio Luigi Negro também salienta a 
importância das redes sociais entre os trabalhadores que migraram para o ABC paulista. Cf. FONTES, 
Paulo. Um nordeste em São Paulo: trabalhadores migrantes em São Miguel Paulista (1945-1966). Op. 
cit.; NEGRO, Antonio Luigi. Linhas de montagem: o industrialismo nacional-desenvolvimentista e a 
sindicalização dos trabalhadores (1945-1978). São Paulo: Boitempo, 2004. 
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amizade e parentesco tiveram um papel importante na experiência migratória de muitos 

trabalhadores e trabalhadoras que vieram do interior do estado do Rio para a capital 

fluminense; porém, também podemos identificar aqueles que optaram por migrar sem 

que estas redes estivessem previamente estabelecidas, como foi o caso da família de 

Abdiel Vieira Machado, que deixou o município de Cabo Frio-RJ em 1929 porque a 

região não oferecia oportunidades para ele e para os seus irmãos: “Tá na hora de irmos 

embora, sair dessa cidade aqui, porque senão vocês vão ficar analfabetos, porque aqui 

não tem escola pra ninguém”58, disse o pai de Abdiel antes de tomarem o rumo da 

capital fluminense.  

A origem rural, a ausência de outras oportunidades de emprego diferentes do 

trabalho na lavoura, a rotina de trabalho duro desde a infância, a falta de acesso a 

serviços públicos de saúde, educação e assistência, a vida marcada pela precariedade e 

por vezes tragédia. Estes elementos consistem em alguns aspectos comuns entre muitas 

das histórias de vida dos trabalhadores que pesquisamos: “Você tem vontade de voltar a 

sua infância? Aí eu digo assim: nem amarrada! Que foi muito sofrida. Morava num 

lugar horrível, que era o Boqueirão, em Cachoeiras de Macacu”59; “Nós éramos muito 

pobres. Porque hoje, Cabo Frio é cidade turística, mas antes, era cidade da fome. Pra a 

gente poder sobreviver tinha que pescar”60. 

A fome, a morte e a falta de direitos certamente funcionaram como motores de 

uma engrenagem perversa que levou a saída em massa de milhares de pessoas do 

interior do estado do Rio para a capital fluminense e Distrito Federal, desde o final do 

século XIX. Porém, tal qual observou Paulo Fontes em seu estudo sobre os 

trabalhadores migrantes nordestinos no bairro paulistano de São Miguel Paulista, mais 

do que simples “reflexo das forças econômicas” – embora nelas estivessem imersos - os 

migrantes tiveram um papel decisivo na “moldagem do processo migratório”61. No caso 

do estado do Rio, esta agência dos trabalhadores como articuladores da própria 

experiência migratória é particularmente importante para a compreensão dos mesmos. 

Afinal, ao contrário do que podemos visualizar em São Paulo, onde a migração de 

trabalhadores de outros estados brasileiros chegou a ser oficialmente estimulada62, no 

estado do Rio lideranças políticas procuravam pensar em estratégias para manter a mão 

                                                           
58 MACHADO, Abdiel Vieira. Op. cit.  
59 SILVA, Célia da Conceição. Entrevista concedida à autora. Niterói: 28/4/2009. 
60 MACHADO, Abdiel Vieira. Op. cit. 
61 FONTES, Paulo. Um nordeste em São Paulo. Op. cit. p. 54. 
62 Idem, p. 43. 
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de obra no campo e evitar a sua “fuga em massa” para as cidades – situação esta 

verificada desde a abolição da escravidão63. 

Para tentar solucionar esta questão, propostas que previam a diversificação 

agrícola, a criação de colônias de pequenos proprietários, a instrução técnica do homem 

do campo foram preconizadas ainda na Primeira República (1889-1930), não só como 

forma de buscar dinamizar a produção agrícola fluminense e de tentar subsistir à 

debàcle do café, mas também (e talvez, sobretudo) como uma maneira de procurar fazer 

frente à “falta de braços” na zona rural do estado, alvo de constantes queixas dos 

proprietários. Porém, as medidas que previam o estímulo à policultura no estado como 

um modelo alternativo à monocultura cafeeira não produziu mudanças estruturais 

profundas, figurando apenas como um ajuste conjuntural para enfrentamento da crise64. 

Os projetos de colonização da terra por intermédio de pequenas propriedades e de 

ensino agrícola, por seu turno, não passaram de uma atualização das práticas coercitivas 

dos grandes proprietários. O primeiro, porque ao invés de propiciar formas de maior 

democratização da política de acesso a terra, manteve as colônias dentro dos limites das 

grandes fazendas submetendo assim, os trabalhadores ao domínio dos latifundiários; O 

segundo porque procurava através da instrução, reforçar determinados laços de 

dominação e justificar o uso da violência, oferecendo (facultativamente ou 

compulsoriamente) ao trabalhador rural o aprendizado de técnicas agrícolas modernas, 

procurando afastá-lo da “indolência”, “atraso” e “ignorância” que de acordo com os 

entusiastas deste “modelo pedagógico”, desde sempre o acometeram. O discurso de um 

dos mais expressivos defensores deste projeto e integrante da bancada ruralista 

fluminense na Câmara Federal, João Borges, buscava ser persuasivo: 

 
Nas condições em que se acham os agricultores e criadores, não há 
remédio senão apelar para a força, pois, como se sabe, os hábitos de 
nossa população rural, pela sua falta de educação e, 
consequentemente, sem a mais leve compreensão dos deveres que lhe 
impõe a sociedade, não permitem, infelizmente, o emprego de outro 
corretivo que não seja de coagi-la pelo terror ao respeito dos direitos 
alheios65.        

 

                                                           
63SANTOS, Ana Maria e Sônia Regina de Mendonça. Intervenção estatal e diversificação agrícola do 
Estado do Rio de Janeiro. Revista do Rio de Janeiro. vol. 1, nº 2, Niterói: jan-abr. 1986. p. 13 
64 FERREIRA, Marieta de Moraes. A velha província fluminense: crises e alternativas. p. 27. In: CÔRTE, 
Andrea Têlo (org). Anais do Colóquio Nilo Peçanha e o Rio de Janeiro no cenário da federação. Niterói: 
MHAERJ, 2010.p. 33. 
65 BORGES JR apud MENDONÇA, Sônia Regina de. O Ruralismo Fluminense na Primeira República. 
Revista Rio de Janeiro. Ano 1, nº 2, jul./ dez. 1993. p. 60. Grifos meus. João Borges foi deputado federal 
pelo estado do Rio entre 1906 e 1909.  
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Durante a interventoria de Amaral Peixoto (1937-1945) e em menor escala, em 

seu segundo governo (1951-1955), alguns projetos que previam uma maior 

diversificação agrícola e a permanência dos trabalhadores no campo também foram 

postos em prática. Sobre este aspecto, iniciativas como a criação de bancos rurais como 

o Banco dos Lavradores da Cana de Açúcar e o Banco Comercial e Agrícola Norte 

Fluminense, a formação de cooperativas como a Cooperativa Central dos Produtores de 

Leite (CCPL) e a criação de escolas agrícolas como as Escolas Típicas Rurais (ETR)66, 

buscavam por um lado, proporcionar a recuperação produtiva fluminense e por outro, 

garantir a hegemonia da máquina amaralista no estado sem alijar antigos grupos 

oligárquicos tradicionais do poder.  

No que diz respeito às escolas rurais, elas buscavam, em parceria com as 

municipalidades, centralizar as diretrizes pedagógicas para a educação no campo 

objetivando o ensino de atividades voltadas para a atividade rural (técnicas agrícolas, de 

criação de animais, aproveitamento de matérias-primas, etc.), e acima de tudo, criar 

“(...) uma mentalidade ruralista na criança, isto é, ensinando-a a conhecer o valor 

imenso do campo, a amar racionalmente a terra e a trabalhar pelo (seu) 

engrandecimento econômico, moral e cultural”67. Em outras palavras, o objetivo central 

das ETR era, sem dúvida, assegurar a presença do trabalhador rural no campo. Para isso, 

era necessário “(...) levantar o espírito do campônio, entusiasmá-lo, mostrar-lhe que ele 

é capaz de viver uma vida melhor em sua própria terra”68.  

Mesmo entremeado por certa valorização do espaço rural, visto como um lugar 

onde se encontravam as raízes da identidade fluminense69, o discurso oficial ainda 

baseava-se em estereótipos muito semelhantes àqueles em voga na Primeira República a 

respeito do trabalhador rural:  

 

À falta de educação conveniente, o homem rural não se desenvolve e 
nem se atreve a trabalhar na terra de modo proveitoso. A ignorância 
em que vive o converteu, nas zonas principalmente do sertão, em um 
indivíduo supersticioso e cheio de abusões, com o círculo mental 
limitadíssimo, quando não se torna promotor de desordens e adepto ao 
cangaceirismo70.  

                                                           
66 Para ver mais detalhes sobre estas e outras iniciativas do governo para o setor agrícola, ver: CASTRO, 
Silvia Regina Pantoja Serra de. Amaralismo e pessedismo. Op. cit. p. 97-111. 
67 ESTADO do Rio de Janeiro apud FERNANDES, Rui Aniceto Nascimento. Historiografia e identidade 
fluminense: a escrita da História e os usos do passado no Estado do Rio de Janeiro entre as décadas de 
1930 e 1950.  PUC-Rio: Rio de Janeiro, 2009. Tese de doutorado.  
68 Idem, p. 133-134. 
69 FERNANDES, Rui Aniceto Nascimento. Op. cit. p. 131. 
70 FALCÃO apud  FERNANDES. Op. cit. p. 131. 
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 Visto como um ser indolente, ignorante e incapaz era um dever do novo Estado 

civilizá-lo a fim de transformá-lo em um cidadão disciplinado e construtor da grandeza 

nacional. Esta tarefa estava em plena consonância com os postulados do Estado Novo, 

que buscava através do ensino, meios de comunicação e celebrações cívicas, valorizar 

aspectos da cultura nacional e adequá-los de forma a contribuir para a formação do 

“novo cidadão” preconizado pelo estado71. No caso da interventoria fluminense, foram 

realizadas ações neste sentido tanto nos meios urbanos e industriais do estado, quanto 

nos espaços rurais do mesmo. 

Em termos numéricos, a proposta de centralização e padronização do ensino 

desenvolvida pelo Departamento de Educação do governo interventor, levou a uma 

efetiva ampliação de Grupos Escolares no estado do Rio, inclusive nas áreas rurais72. 

Além disso, tanto as ETR quanto as Missões Culturais73 organizadas pelo governo entre 

1944 e 1945, garantiram alguma presença do Estado, ainda que mínima, em alguns 

municípios rurais, seja através da ampliação da rede de ensino ou por meio das palestras 

sobre higiene e técnicas agrícolas realizadas por médicos, pedagogos, assistentes 

sociais, membros da Legião Brasileira de Assistência (LBA), por intermédio das 

Missões Culturais. Os missionários também tinham a tarefa de realizar uma espécie de 

inventário das manifestações culturais locais e do folclore fluminense74, pressupondo 

assim, um processo de valorização cultural das comunidades rurais tradicionais. Por 

outro lado, esta “redescoberta” do homem fluminense, vinha acompanhada de 

estratégias que objetivavam a sua efetiva domesticação: “o desajustamento em que vive 

a maior parte da população do interior, é por si só, um problema de equação. Observá-

lo, examiná-lo, estudar-lhe as causas e procurar corrigi-las”75, escrevia o chefe do 

                                                           
71 GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo. Rio de Janeiro: FGV, 2005. Sobretudo a 
segunda parte do livro. 
72 Segundo dados recolhidos pelo diretor do Departamento de Educação do estado do Rio, Rubens Falcão, 
em 1937, a rede estadual contava com 838 escolas sendo que apenas 86 delas funcionavam em 
dependências próprias. Ao final do Estado Novo, “foram construídos 66 novos prédios e instalados 
grupos escolares nos mais diversos rincões da terra fluminense”. Cf. ANICETO, Rui. Op. cit. p. 134. 
73 Para mais sobre as Missões Culturais, ver: FERNANDES, Rui Aniceto Nascimento. Historiografia e 
identidade fluminense. Op. cit. e FERNANDES, Rui Aniceto Nascimento. Construindo o folclore 
fluminense: intelectuais, educação e política no Estado do Rio de janeiro (1949-1961). UFF: Niterói, 
2004. Dissertação de mestrado; HEES, Maria Pereira das Neves. As Missões Culturais no Estado do Rio 
de Janeiro: jornadas educacionais entre o assistencialismo religioso e o missionarismo político. 
Unicamp: São Paulo, 2000. 
74 Para mais sobre o folclore fluminense, citamos aqui os estudos de: ALMEIDA, Ana Paula Campos de. 
Letras Fluminenses: a quixotesca aventura de um jornal literário. UFF: Niterói, 2010. Dissertação de 
mestrado; FERNANDES, Rui Aniceto Nascimento. Construindo o folclore fluminense: intelectuais, 
educação e política no Estado do Rio de janeiro (1949-1961). UFF: Niterói, 2004. Dissertação de 
mestrado. 
75 FALCÃO apud FERNANDES. Op. cit. p. 135. 
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Departamento de Educação Rubens Falcão deixando claro o suposto ideal civilizador 

proposto pelas Missões.  

Todas estas iniciativas, porém, mostraram-se insuficientes para alcançar o seu 

principal objetivo: assegurar a permanência dos trabalhadores no campo. Afinal, todas 

estas propostas não operaram mudanças significativas na estrutura produtiva fluminense 

revelando desta maneira, resultados pouco eficazes no que diz respeito à garantia de 

melhores condições de vida para o trabalhador rural.  

Em 1952, já no segundo governo de Amaral Peixoto, uma das teses apresentadas 

pela delegação do estado do Rio de Janeiro no I Congresso Nacional de Bem Estar 

Social, ainda revelava as preocupações do governo com a saída progressiva dos 

trabalhadores do campo e as consequências da chegada destes no espaço urbano.  

Associando o êxodo rural com a expansão de favelas em Niterói, a autora do trabalho 

apresentado, Fernanda Barcellos, destacou:  

 

O lavrador será figura lendária dentro de alguns anos se não o 
ajudarmos. As favelas crescerão infinitamente, sem remédio, se não 
ajudarmos o homem do campo. E a não ser que ponhamos muralhas 
cercando as cidades principais e exijamos passe para a entrada nelas, 
ninguém deterá o êxodo rural76. 

 

Neste mesmo ano, a Secretaria de Agricultura do Estado procurou firmar um 

convênio com o Instituto Nacional de Imigração e Colonização a fim de possibilitar a 

vinda de imigrantes italianos para as colônias agrícolas77 fundadas no município de 

Macaé, com o objetivo de debelar “a séria crise que se passa na agricultura com a falta 

de elemento humano”78.  

Recebendo salários baixíssimos, sujeitos às pressões dos grandes proprietários 

que procuravam manter um sistema de exploração secular, desamparados pelo Estado e 

pelas leis trabalhistas, os trabalhadores e trabalhadoras rurais não viam muitas 

perspectivas de melhoria a não ser deixar o campo e se aventurar em busca de novas 

alternativas de sobrevivência. Neste sentido, a escolha por migrar já configurava por si 

só, uma forma de resistência. Ao romperem com a realidade perversa que submetia o 

                                                           
76CPDOC/ FGV. BARCELLOS, Fernanda Augusta Vieira. Os marginais de Araruama: estudo 
sociológico comparativo entre os marginais de Araruama e as favelas de Niterói. Tese apresentada ao 
Primeiro Congresso Nacional de Bem Estar Social pela delegação do Estado do Rio de Janeiro. Setembro 
de 1952. Grifos meus. 
77 Durante o governo de Edmundo de Macedo Soares, outras colônias de imigrantes italianos e japoneses 
foram fundadas na Baixada Fluminense. Cf. O Fluminense, 21/3/1950, p. 1  
78 Diário do Povo, 10/10/1952, p. 1. 
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seu trabalho livre ao cativeiro da terra e o seu trabalho duro a um salário irrisório, estes 

trabalhadores se recusavam em aceitar o destino lhes fora reservado procurando refazer 

a sua vida em outro lugar, ainda o futuro acenasse com mais incertezas do que 

esperanças: “Naquela ocasião o trabalhador era muito explorado mesmo. O meu pai 

trabalhava de sol a sol e o dinheiro nem dava para fazer as compras no sábado (...). 

Basicamente a nossa alimentação era peixe”79; “Eu nasci em Cantagalo, estado do Rio 

(...) Meu pai trabalhava na roça e veio pra São Gonçalo aí começou a trabalhar em posto 

de gasolina, na Maveroy que fabricava motor de geladeira (...) Veio tentar a sorte aqui, 

né?”80.   

As cidades e as suas “ilusões”81 ofereciam novas possibilidades de recomeço ao 

trabalhador do campo. Solitários ou com suas famílias82, os migrantes percorriam o 

longo caminho das estradas de tabatinga do interior do estado, com o desejo inequívoco 

de trabalhar muito e vencer. Por vezes, a iniciativa de partir rompia – temporariamente 

ou definitivamente – com antigos laços. Na cidade, porém, após espantar a poeira da 

viagem e se estabelecer, novos laços poderiam ser tecidos. Isso não significava, por 

certo, que os valores e hábitos citadinos se sobrepusessem aos rurais. Como nos indicou 

Richard Hoggart83, podemos identificar reminiscências da origem campesina nos modos 

de ser e viver do proletariado, mesmo que o cotidiano da vida urbana e fabril apresente 

certas especificidades.  

 

Até hoje eu sou um deslocado no grande centro, eu acho que fere 
enormemente a cultura de um povo. O sujeito que sai do interior vem 
para o grande centro ele é violentado (...). Eu cheguei aqui, me deu 
vontade de voltar. Eu cheguei até a arrumar a mala, a pegar a mala, 
mas aí depois veio aquela questão: eu não vou voltar e não voltei, 
fiquei e fui trabalhar depois84 

 

Muitas vezes tomar o caminho de volta figurava como uma alternativa, mas 

escolher esta opção não consistia em uma tarefa muito fácil, principalmente para 
                                                           
79 MACHADO, Abdiel Vieira. Op. cit. 
80 MOURA, Ednéia Matoso Melão Moura. Entrevista concedida à autora. Niterói, 4/7/2009. 
81 PEREIRA apud LEAL, Murilo. A reinvenção da classe trabalhadora. Op. cit. p. 46. 
82 De acordo com dados recolhidos junto ao Censo de 1950, identificamos um equilíbrio entre o número 
de solteiros e casados presentes na cidade: 28.521 homens e 26.262 mulheres solteiros e 30.073 e 31.018 
mulheres casados. Cf. IBGE. Censo Demográfico de 1950. Op. cit. p. 30. 
83 HOGGART, Richard. As utilizações da cultura. Lisboa: Editorial Presença, 1973. 
84 PAIXÃO, José Muniz da. Entrevista concedida ao Laboratório de História Oral (LABHOI) da UFF. 
Projeto: Niterói: os operários navais. Entrevistadores: Juliana Carneiro, Carlos Mauro de Oliveira e 
Andrea Marzano. 24/7/1994. 
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aqueles que migravam sozinhos (em sua maioria homens solteiros ou casados). Ao 

migrar, aquele que partia deixava um compromisso implícito de que aquela separação 

(temporária ou definitiva) era justificada pela oportunidade concreta de obter uma 

melhoria de vida para si e para sua família. Chegando a cidade, porém, a sensação de 

ruptura poderia vir acompanhada por um estranho sentimento de continuidade. Ruptura, 

pela impessoalidade, barulho, solidão, essa violência sofrida pelo “sujeito que sai do 

interior e parte para o grande centro”. Continuidade, pela sensação de precariedade 

ainda presente em suas vidas nas cidades, tanto pela dificuldade de acesso aos 

equipamentos urbanos em seus locais de residência, quanto pela permanência do 

trabalho duro vivenciado desde a infância:  

 

Eu praticamente não tive infância, porque no interior é... desde que eu 
me entendo eu comecei a trabalhar. Eu gostava de jogar bola, porque 
criança é criança em todo lugar. Eu gostava de tomar banho de rio, 
mas isso aos domingos depois do serviço, da obrigação, né?85 

 

Aquela pensão, naquele tempo, pagava 60 mil réis por mês. A gente 
trabalhava... acordava cinco horas da manhã e dez horas ainda não era 
hora de largar, a noite. Na pensão eu fazia de tudo, eu lavava prato, eu 
entregava refeição, eu fazia tudo (...). Mas, era brabo, era brabo 
mesmo. Não era brabo de serviço, mas a quantidade de horas que você 
trabalhava... você ficava exausto.86 
 

Colocando a disposição do mercado a sua de mão de obra jovem e barata e na 

maior parte das vezes sem direitos trabalhistas, os meninos e adolescentes migrantes 

chegavam à cidade e geralmente empregavam-se em locais onde vivenciavam de perto a 

superexploração. Quanto às jovens meninas, que em sua maioria colaborava com a 

família realizando os serviços domésticos em casa, a nova vida na cidade representou o 

ingresso no mercado de trabalho remunerado: “Minha mãe me levou ao Juizado para 

tirar a carteira para eu poder trabalhar aos 12 anos de idade”87; “Eu trabalhei fazendo 

faxina até chegar na época de trabalhar na fábrica de tecidos. Fui para ‘o tecido’ com 14 

anos, como aprendiz”88. Por mais que o trabalho na casa e na lavoura familiar gerasse 

alguma sensação de controle sobre o tempo de trabalho e dos breves momentos de lazer 

e o trabalho nas fábricas e estabelecimentos comerciais da cidade lhes parecesse 

extremamente mal remunerado e extenuante, a vida urbana possibilitou a estes jovens 

                                                           
85 Idem. 
86 MACHADO, Abdiel Vieira. Op. cit. 
87 SILVA, Célia da Conceição. Op. cit. 
88 NOGUEIRA, Neide Ribeiro. Entrevista concedida à autora. Niterói, 28/7/2009. 
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trabalhadores o acesso a uma remuneração regular (ainda que pequena) e a oportunidade 

de aprender uma nova profissão.  

As mulheres representavam a maioria dos trabalhadores migrantes presentes em 

Niterói. Segundo o censo de 1950, elas contavam 92.531, enquanto os homens 

contabilizavam 82.242 pessoas89. No que diz respeito às atividades remuneradas, no 

entanto, os homens representavam a grande maioria: enquanto 51.218 da população 

masculina presente na cidade exercia alguma atividade remunerada, apenas 17.035 das 

mulheres desempenhavam atividades com algum tipo de remuneração. Já a quantidade 

de mulheres que ocupavam atividades domésticas não remuneradas ou discentes atingia 

55.956 pessoas, em uma população feminina que contabilizava 96.263 pessoas neste 

mesmo período90.  

Diferente das jovens meninas, que frequentemente ingressavam no mercado de 

trabalho nas cidades a fim de auxiliar nas despesas da casa, as mães de família 

continuavam exclusivamente responsáveis pela administração da vida doméstica, 

mesmo após a chegada as cidades. Por vezes, as necessidades financeiras da família 

obrigavam-nas a ingressar no mercado de trabalho remunerado, mesmo que em caráter 

temporário. Empregando-se em fábricas de consumo ou de tecidos (setor fabril que 

historicamente registra um grande contingente de mão de obra feminina) ou ainda, 

realizando atividades diversas como lavagem de roupa, faxina, costura entre outros 

serviços domésticos na casa de outras pessoas91, as mulheres passaram a enfrentar uma 

jornada dupla, que incluíam uma atividade remunerada e os cuidados com a casa e com 

os filhos. Para as viúvas, divorciadas ou separadas de seus maridos, no entanto, a dupla 

jornada de trabalho era essencial para garantir o sustento de sua família.   

A decisão em deixar de vez o campo e permanecer na cidade implicava, 

necessariamente, em tentar se adaptar a vida urbana que então se apresentava. Novos 

hábitos citadinos eram adquiridos e se ajustavam aos velhos costumes de vida rural, 

ainda presentes. Antigas redes de amizade se misturavam a outras novas. Laços 

                                                           
89 Deste total, 75.949 mulheres e 68.205 homens eram originários de municípios do estado do Rio de 
Janeiro, não sendo possível separar deste total o número de nascidos na capital fluminense. Cf. IBGE. 
Censo Demográfico 1950. Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1951, p. 35-36. 
90A população masculina presente na cidade neste período era de 90.046 pessoas. Além da indústria de 
transformação, que empregava 12.679 homens, 8.026 homens estavam empregados no setor de 
transportes, comunicação e armazenagem; 7.493 em comércio de mercadorias; 5.835 foram classificados 
como prestadores de serviços. O censo contabilizou ainda um total de 10.532 homens realizando 
atividades domésticas não remuneradas e atividades discentes. Cf. Idem. 
91Segundo dados recolhidos pelo Censo de 1950, apenas 1.539 mulheres estavam empregadas na indústria 
de transformação e 9.145 mulheres foram classificadas como “prestadoras de serviços”. Cf. Idem.  
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familiares eram feitos e refeitos, seja através de encontros com parentes próximos ou 

distantes, ou com a realização de matrimônios e a formação de uma nova família: “Ele 

conheceu a minha mãe porque ele vendia peixe na casa onde ela trabalhava”92; “Antes 

de ir para o Lloyd, todo dia de manhã eu dava cinco viagens com a balança com duas 

latas de vinte e eu conheci ela  (a esposa) carregando água também, no morro ali, água 

com a lata na cabeça”93; “Ela  trabalhava na espuladeira e eu trabalhava na tecelagem e 

a encarregada da espuladeira não deixava eu chegar na janela onde ela trabalhava (...). 

Ela sabia que nós era namorado”94. 

“Campo” e “cidade” são palavras poderosas, atestou Raymond Williams95. Isso 

porque, além de representações, elas produzem significados para as comunidades 

humanas. Porém, elas não devem ser tomadas como “entes” diametralmente opostos ou 

antagônicos, mas como elementos que se associam em um campo dialético, 

engendrando lutas, oposições e ao mesmo tempo, complementaridade: “A vida do 

campo e da cidade é móvel e presente: move-se ao longo do tempo, através da história 

de uma família e um povo; move-se em sentimentos e ideias, através de uma rede de 

relacionamentos e decisões”96.  

A experiência migratória, a viagem, a mudança de cenário. A casa, a família, os 

amigos, as redes que ficavam para trás e as outras que eram tecidas pelo caminho. As 

gerações passadas e as outras que estavam por vir; os sonhos, os hábitos, os valores 

herdados, pessoais e compartilhados, a nova vida na cidade. Esta “estrutura de 

sentimento”97, resultante da experiência coletiva, das práticas sociais, dos processos 

mentais, das relações produtivas, do passado e do presente, da forma em que 

organizamos a vida e damos sentido a ela, emergia a partir da necessidade destes 

trabalhadores produzirem respostas próprias a esta nova realidade que – de forma 

hegemônica - se apresentava. 

 
A estrutura de sentimento é então uma resposta a mudanças 
determinadas na organização social, é a articulação do emergente, do 
que escapa à força acachapante da hegemonia, que certamente 

                                                           
92 Idem. 
93 SOUZA, Irineu José de. Op. cit. 
94 MARTINS, Orédio Fernandes. Op. cit. 
95 WILLIAMS, Raymond. O campo e a cidade na história da literatura. São Paulo: Cia. das Letras, 1989. 
p. 11.  
96 Idem, p. 19. 
97 Apesar de formular o conceito de “estrutura de sentimento” a partir da análise de experiências artísticas 
e literárias, Raymond Williams nos fornece material teórico inspirador ao indicar-nos como entre 
estrutura e superestrutura, hegemonia e contra-hegemonia, existem correlações que influenciam práticas, 
linguagem, pensamento, sentimentos.  
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trabalha sobre o emergente nos processos de incorporação, através dos 
quais transforma muitas de suas articulações para manter a 
centralidade de sua dominação98.  

 

A “força acachapante” que lhes atribuía uma natureza ignóbil e atávica, a 

diáspora de suas terras (que pertenciam a si ou a outrem), as mudanças impostas aos 

trabalhadores que passavam a servir no “exército de reserva” das cidades, traduziam-

se99 em palavras, gestos, ações e intenções por parte do grupo. As repostas não eram 

unívocas; as atitudes e a escolha do vocabulário não era a mesma para todos, mas a sua 

formulação era coletiva. As forças dominantes, por sua vez, reagiam às novas energias 

fazendo ajustes manter a sua hegemonia e impetrando mudanças a si mesmas quando 

necessário.  

Na fábrica, na rua ou em sua vizinhança, os trabalhadores de Niterói iam aos 

poucos, tecendo laços, estabelecendo códigos, reforçando a sua identidade. No espaço 

fabril, onde a proximidade física junto aos outros companheiros de trabalho propiciava 

uma maior densidade da socialização - experiência um tanto incomum para aqueles que 

até então sobreviviam da agricultura familiar – construíam-se amizades e em muitos 

casos, aprendia-se uma nova profissão. Afinal, além da origem rural, a inexperiência na 

atividade fabril também constituía um elemento comum entre os operários recém-

chegados.  

Por certo que as desigualdades salariais, hierarquias, a vigilância constante, as 

divisões do espaço produtivo e outras diferenças existentes entre os próprios operários, 

muitas delas de natureza extrafabril (étnicas, políticas, comunitárias, etc.) podiam gerar 

efeitos desagregadores, ainda que não possamos perder de vista que as lutas e 

adversidades cotidianas possam acabar produzindo o efeito contrário, ou seja, o 

fortalecimento de um grupo, de uma dada cultura de classe. Como nos indica Paul 

Willis, “As culturas de classe são criadas especificamente, concretamente, através de 

condições determinadas e de oposições particulares. Elas surgem através de lutas 

decisivas ao longo do tempo, com outros grupos, instituições e tendências”.100. E são 

                                                           
98 CEVASCO apud PASSIANI, Enio. Afinidades seletivas: uma comparação entre as sociologias da 
literatura de Pierre Bourdieu e Raymond Williams. Estudos de Sociologia. Araraquara, vol. 14, nº 17, 
2009. P. 287. 
99Tomo aqui de empréstimo a ideia de tradução desenvolvida por Homi Bhabha e Stuart Hall para pensar 
a experiência cultural vivenciada por grupos que passaram por experiências diaspóricas que seria, grosso 
modo, a forma que estas pessoas processam a cultura do novo lugar com aspectos da sua própria cultura. 
Para mais, ver: BHABHA, O Local da Cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998; HALL, Stuart. A 
identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DPC&A, 1998.  
100 WILLIS, Paul. Aprendendo a ser trabalhador. Op. cit. pp. 79-80. 
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sobre alguns elementos desta cultura de classe, constituída a partir de determinadas 

características do mercado de trabalho e aspectos da condição de vida destes 

trabalhadores, que iremos direcionar a nossa análise a partir de agora.    

 

O mercado de trabalho para homens, mulheres e jovens 

 
O pobre sofre na roça 
Miséria e exploração 

Se vem pra cidade grande 
É pra enricar o patrão 
Sendo vítima da fome 

Desemprego e inflação101.  
 

“Filho deste país de colonizado, vinha trabalhar com 10 anos de idade”, disse 

Helênio Nazareth de Mello em entrevista concedida ao Laboratório de História Oral 

(LABHOI) da UFF102. Nascido no bairro da Engenhoca em Niterói, Helênio começou a 

trabalhar desde cedo, aos 10 anos de idade, em uma fábrica de vidros localizada na 

cidade. Apesar das diferenças de origem entre Helênio e os outros trabalhadores já 

citados nesta pesquisa, a vida de trabalho intenso desde a infância e “sem documentos 

assinados” consistia em uma triste semelhança em suas trajetórias, como bem assinalou 

o próprio Helênio. Sobre a rotina de trabalho na fábrica de vidros, o operário explicou: 

 

As tarefas das crianças, no trabalho, não eram pesadas na fábrica de 
vidros. Mas, era o dia todo andando, andava o dia todo. A natureza do 
trabalho era andar, porque apanhava as peças e levava para o forno 
para a peça ser recozida. Só que isso era um constante, era igual a  
formiguinha. Não era pesado, mas era quente, a temperatura bem alta, 
não era pesado, mas era exaustivo103. 
 

 Realizando tarefas repetitivas e em condições insalubres, muitos jovens 

trabalhadores da cidade se submeteram a um ritmo de trabalho intenso nas fábricas e em 

situação contratual completamente ilegal, tal como ocorreu com Helênio na infância. 

Este quadro, muito comum em diferentes áreas industrializadas do país – algumas já 

                                                           
101 SANTOS, José João (Azulão). O Brasil desgovernado Rio de Janeiro. 19?. Centro Nacional de 
Folclore e Cultura Popular (CNFCP). Cordelteca. Acervo da Biblioteca Amadeu Amaral. 
102MELLO, Helênio de Nazareth. Entrevista concedida ao Laboratório de História Oral (LABHOI) da 
UFF. Projeto: Niterói: os operários navais. Entrevistadores: Danielle Nigromonte, Kátia da S. Prado e 
José Augusto. Data: 12/6/1996. 
103 Idem. 
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estudadas104 - fazia-se presente quase na totalidade das fábricas de consumo de Niterói. 

No caso das fábricas de vidros em particular, o número de meninos e meninas era 

grande, inclusive fora dos limites de idade estabelecidos por lei: “Na fábrica de vidros 

trabalhava também um número de gente bom do sexo feminino, mais ou menos do 

mesmo nível de idade”105. Sendo aquele o ano de 1936 – ano aproximado em que 

Helênio afirmou ter entrado na fábrica e sua idade 10 anos, esta situação já configurava 

como ilegal desde 1926106.  

Trabalhando em média 8 horas diárias e muitas vezes sem ganhar nem o valor 

mínimo de salário previsto por lei107, muitas crianças e adolescentes desempenhavam 

funções de adultos nas fábricas de vidros, dado o alto risco de periculosidade do 

trabalho. Nas fábricas têxteis, onde o número de “trabalhadores aprendizes”108 era 

comumente alto, o uso de crianças para realizar atividades complexas também era 

frequente:   

Porque tecelagens antigamente, eram umas correias que faziam muito 
barulho então eu pesava 31 kg quando fui trabalhar tinha doze para 
treze anos, aí a chapinha ficava assim no alto e eu era tão 
pequenininha e magrinha, que eu jogava chapinha no chão, apanhava, 
botava e batia o cartão, não tinha nem altura109. 

 

Devido à importância do trabalho infantil para a lucratividade dos industriais, a 

regulamentação em torno do trabalho do menor foi objeto de muita resistência por parte 

do empresariado. Geralmente escamoteado por justificativas “educativas”, os industriais 

empregavam largamente mão de obra jovem já que esta poderia realizar o mesmo 

                                                           
104 Cito aqui um estudo que analisou, entre outros aspectos, o trabalho de jovens trabalhadoras e 
trabalhadores na cidade mais industrializada do país, São Paulo: LEAL, Murilo. A reinvenção da classe 
trabalhadora. Op. cit. 
105 MELLO, Helênio de Nazareth. Op. cit. 
106Através do Decreto 5.083. de 1/12/1926, foi aprovado o Código de Menores, que estabeleceu o limite 
de seis horas de trabalho para menores de 14 anos. Em 1934, a nova Constituição proibiu o trabalho a 
menores de 14 anos e impediu o trabalho de mulheres e menores de idade em indústrias insalubres. A 
idade mínima de 14 anos para ingressar no mercado de trabalho foi reafirmada em 1943 pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Cf. GOMES, Angela de Castro (coord.). Ministério do 
Trabalho: uma história vivida e contada. Rio de Janeiro: CPDOC, 2007. 
107 Em novembro de 1956, os vidreiros de Niterói e São Gonçalo realizaram uma greve pelo cumprimento 
do pagamento do salário mínimo. Voltaremos ao assunto no capítulo 3 deste trabalho. 
108 O Decreto-lei n. 9.576 de 1946 estabeleceu que estabelecimentos industriais de qualquer natureza 
deveriam ter no mínimo 5% e no máximo de 15% de empregados aprendizes em relação ao quadro de 
operários comuns. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43, 
não proibia que aprendizes fossem convertidos a trabalhadores formais, a partir dos 16 anos de idade. 
Diante desta possibilidade, percebemos que a preferência de algumas fábricas de tecidos por 
trabalhadores menores.  
109 SILVA, Célia da Conceição. Op. cit. Começou a trabalhar na Cia.Manufatora Fluminense de Tecidos 
em 1953.  
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trabalho de um adulto e por um salário inferior110. Na capital fluminense, as fábricas 

têxteis e de consumo absorviam grande parte destes trabalhadores. A título de exemplo, 

na Cia. Manufatora Fluminense de Tecidos, em Niterói, verificamos que apesar das 

mulheres perfazerem o maior número no quadro de funcionários da Companhia, o 

número de trabalhadores menores (de ambos os sexos) era bem próximo do quantitativo 

de funcionários homens, chegando alguns meses até a superá-lo. Consta que no mês de 

agosto de 1950, a Companhia registrou frequência de 485 trabalhadores homens, 639 

mulheres e 524 menores111.  

 

 
Fig. 1: Vidreiros em greve pelo cumprimento do salário mínimo (Imprensa Popular, 14/11/1956. APERJ. 

Fundo: DPS. Movimento grevista no estado do Rio de Janeiro) 
 

Por mais que a questão do trabalho infantil tenha chegado a tomar parte das 

preocupações do movimento operário, sobretudo anarquistas, nas primeiras décadas do 

século XX, observamos um quase total silenciamento sobre esta questão nas por parte 

do movimento sindical nas décadas posteriores112. Sobre este aspecto, Maria Celia Paoli 

chama a atenção para “a conivência dos pais e mães operários em relação à 

proletarização de seus filhos”. Segundo a autora, ainda que “as próprias concepções 

                                                           
110 PAOLI, Maria Célia. O trabalhador urbano na fala dos outros: tempo, espaço e classe na História da 
classe operária brasileira. In: Cultura e identidade operária: aspectos da cultura da classe trabalhadora. 
Rio de Janeiro: Marco Zero, p. 80-83. 
111

 Manufatora. Boletim interno. Niterói: Ano II, nº 25, agosto de 1950. p. 3. 
112 PAOLI, Maria Célia. O trabalhador urbano na fala dos outros. Op. cit.; LEAL, Murilo. A reinvenção 
da classe trabalhadora. Op. cit. p. 75. A questão do trabalho infantil só será novamente alvo de intensos 
debates a partir da mobilização popular em torno da Constituição de 1988. Nesta ocasião, a idade mínima 
para trabalhar voltou a ser de 14 anos, já que durante o período da ditadura civil-militar a Carta de 1967 
havia reduzido a idade mínima para o trabalho do menor para 12 anos. 
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sobre ‘imaturidade’ e indisciplina justificarem o fato de encaminharem os filhos para o 

trabalho fabril desde os 10 anos de idade”, o principal motivo que levava as crianças 

para as frentes de trabalho pelo menos entre os anos 1920 e 1950, “vinha pelo estreito 

limite dos níveis de reprodução da família proletária, sempre beirando a miséria 

absoluta”113.    

 

 
          Fig. 2: Rodoviários em greve (Diário do Povo, 24/7/1952, p. 1.) 

 

Em Niterói, os registros fotográficos feitos pelos jornais durante as greves 

operárias, nos conferem indícios do grande número de crianças e adolescentes 

empregados nas fábricas no período que se estende pelo menos até a segunda metade 

dos anos 1950. Na ocasião, por mais que as péssimas condições de trabalho dos 

operários fossem salientadas pelos trabalhadores através das suas reivindicações, a 

espoliação salarial sofrida pelos jovens e os riscos que o trabalho nas fábricas a eles 

representava, não era sequer mencionada114. No Censo de 1950, 175 crianças entre 10 e 

14 anos e 1.825 jovens entre 15 e 19 anos foram registrados como desempenhando 

atividades nas indústrias de transformação da cidade; o setor de transportes, 

                                                           
113 Idem, p. 82. 
114 Localizamos apenas uma breve menção no Diário do Povo sobre os salários dos vidreiros: “(...) um 
operário adulto recebe por cada hora de serviço apenas Cr$ 2,20 operário adulto; e um garoto, 
imprescindível sobre todos os pontos de vista, Cr$ 1,40. As mocinhas, que também prestam colaboração 
valiosa, ganham por hora apenas 1 cruzeiro”. Apesar de chamar a atenção para o baixo valor dos salários 
(sobretudo das “mocinhas”), o jornal enfatiza o trabalho “imprescindível” das meninas e meninos. Cf. 
Diário do Povo, 28/8/1951, p. 2. 
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comunicações e armazenagem, por seu turno, apontava que 40 jovens do primeiro grupo 

de idade e 446 do segundo, estavam empregados neste ramo de atividade115. 

Tratando-se de um tema ainda pouco pesquisado, não dispomos de muitas 

informações a respeito do trabalho dos menores de idade no setor de transportes, 

principalmente no que concerne ao transporte rodoviário. Além das imagens e de 

informações numéricas, não identificamos dados que esclareçam o tipo de função que 

era desempenhada pelos menores neste setor e nem tampouco as suas condições de 

trabalho e remuneração. 

Configurando-se como um espaço de trabalho majoritariamente masculino, o 

setor de transportes representava uma frente de trabalho em expansão para os 

trabalhadores que buscavam empregar-se nos centros urbanos. Em Niterói, assim como 

em outras cidades brasileiras, o serviço de bondes era o meio de transporte mais usado 

para circular dentro da cidade até pelo menos os anos 1950. Possuindo 

aproximadamente quinze linhas eletrificadas que interligavam alguns pontos da cidade e 

também a capital fluminense com o município de São Gonçalo116, os bondes 

representavam uma oportunidade de trabalho mesmo para àqueles que não possuíam 

qualificações, já que para função de condutor não era exigido nenhum tipo de licença, 

tal qual ocorria para exercer a função de motorneiro, profissional que dirigia o 

veículo117. Antes de empregar-se na Cia. Lloyd Brasileiro, Abdiel Vieira Machado 

relatou que com cerca de vinte e poucos anos de idade, trabalhou como condutor de 

bonde na Cia. Cantareira e Viação Fluminense (CCVF):  

 
Você pegava o bonde para trabalhar, era tabelado, aquelas tabelas, 
você trabalhava 8 ou 10 ou 12 horas sem comer, sem hora de 
alimentação. O máximo que você podia fazer era correr no botequim 
para tomar um cafezinho. E mesmo assim o fiscal não dava paz de 
você. Estava arriscado perder o emprego porque tomou um cafezinho. 
Então, era um serviço escravo.118  

 

                                                           
115 Sendo 121 meninos e 54 meninas (10 a 14 anos) e 1.344 rapazes e 481 moças (15 a 19 anos) na 
indústria de transformação; e 39 meninos e 1 menina (10 a 14 anos) e 403 rapazes e 43 moças (15 a 19 
anos) para o segundo grupo de atividade. Neste mesmo recenseamento, 5.835 meninos e 846 meninas 
(entre 10 e 14 anos) foram classificados como “prestadores de serviços”.  Censo Demográfico 1950. Op. 
cit. p. 34. 
116 FORTE, José Mattoso Maia. O município de Niterói Op. cit. p. 225-226. 
117 SANTOS, João Marcelo. Os operários dos bondes elétricos: trabalho, violência e estigmatização. 
Revista Mundos do Trabalho, vol. 2, n. 3, janeiro-julho de 2010, p. 99-123. 
118 MACHADO, Abdiel Vieira. Op. cit.  
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Este sistema de turnos ininterruptos presente em algumas linhas, também é 

descrito por Irineu José de Souza, que assim como Abdiel chegou a empregar-se como 

condutor de bonde na CCVF aos vinte anos de idade. Destacando as péssimas condições 

de trabalho para os trabalhadores desta função, Irineu explica como se dava o regime de 

trabalho em algumas linhas: “A linha que eu achei mais enjoada de trabalhar foi a tal da 

Ponta d’Areia que era lá e cá e não parava, porque não tinha lugar para parar, pra 

descansar, nada (...) se chamava a linha circular do bonde”119. Tendo como tarefa 

auxiliar o motorneiro cobrando as passagens e registrando-as no relógio, Irineu narra as 

dificuldades encontradas por ele para realizar essa dupla função:  

 

A linha 114 Centro- Neves, ninguém gostava dessa. Porque além de 
carregar muitos, tinha um bocado de pilantra que não gostava de pagar 
um tostão (...) Vinha ali por São Lourenço saltava antes do Ponto Cem 
Réis, todo mundo. Não dava tempo de cobrar, porque era muita 
gente120. 
 

Ainda que as companhias considerassem que a responsabilidade do condutor era 

apenas a cobrança das passagens e a venda de tíquetes, na prática, este trabalhador 

acabava acumulando a função de organizar os passageiros dentro dos bondes impedindo 

que viajassem nos estribos – prática recorrente nos bondes que circulavam 

cotidianamente lotados, e fiscalizar àqueles que tentavam saltar do bonde sem pagar a 

passagem.  Essas tarefas, comumente desgastantes para o condutor, eram agravadas 

pelas constantes desconfianças dos fiscais que consideravam que estes profissionais 

estavam suscetíveis a desviar o dinheiro da empresa devido à própria natureza da 

função121. Sobre este aspecto, Irineu explica porque apesar dos salários razoáveis pagos 

ao condutor, ele resolveu abandonar a função:  

 

O salário não era tão ruim não (...) mas eu saí porque eu não estava 
gostando da posição, do tratamento (...) Porque tinham uns fiscais aí 
que eram mais ou menos, outros fiscais botavam ‘folga’ demais pra 
sacanear (...). Porque se você tem dez passageiros, faltou cinco, você 
tem cinco folgas (...) ele contava tudo122. 

 

Apesar de configurar uma oportunidade de emprego e com níveis de 

remuneração melhor para jovens trabalhadores sem experiência e especialização, o 

                                                           
119 SOUZA, Irineu José de. Op. cit. 
120 Idem. 
121 SANTOS, João Marcelo. Os operários dos bondes elétricos. Op. cit. 
122 SOUZA, Irineu José de. Op. cit. 
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desgaste físico e emocional que a função de condutor exigia, levaram muitos 

trabalhadores a procurarem outros empregos. Em 1952, quando o serviço de bondes 

elétricos passou a ficar a encargo do governo do estado através do Serviço de Viação de 

Niterói e São Gonçalo (SERVE) e o serviço de bondes desvinculou-se da Cia. 

Cantareira, os trabalhadores desta categoria passaram a ter mais autonomia sobre as 

suas pautas, antes muito vinculadas aos trabalhadores do transporte aquaviário (ligados 

ao sindicato dos marítimos). Articulando-se através do Sindicato dos Carris Urbanos, 

Trolley Bus e Cabos Aéreos de Niterói, estes trabalhadores puderam fortalecer a sua 

entidade de classe e lutar por melhorias.   

A superlotação e as más condições dos bondes, que certamente prejudicavam os 

usuários do transporte público, também tornavam as condições de trabalho mais difíceis 

para os funcionários. No transporte rodoviário e aquaviário, esta realidade também não 

era diferente. Muitas vezes, as reclamações em torno das péssimas condições dos 

transportes por parte dos usuários, recaíam sobre os trabalhadores que figuravam como 

únicos representantes das empresas os quais o público tinha acesso. Esta relação 

permeada por tensões e complexidades, por vezes encontravam alguns pontos de 

consenso nas próprias greves dos trabalhadores, principalmente quando estas vinham 

acompanhadas por reivindicações de melhorias no transporte público, tal como ocorreu 

no episódio do Quebra-quebra das Barcas em 1959 – assunto que abordaremos no 

capítulo 4 e em algumas greves dos rodoviários. Em 1953, a greve dos motoristas de 

ônibus de Niterói e São Gonçalo, denunciava a má qualidade do transporte rodoviário 

que:  

“(...) além dos péssimos veículos, teceram os representantes dos 
empregados críticas, a facilidade com que aquela dependência da 
municipalidade dá concessão a certas empresas, que não possuem nem 
mesmo escritório onde seus empregados possam se dirigir aos seus 
chefes”123.  

 

Juntamente com o setor de transportes, o setor naval e o metalúrgico 

configuravam espaços de trabalho quase exclusivamente masculinos. Entre estes dois 

ramos de atividade, o setor naval se destacava no que diz respeito à remuneração: “Os 

marítimos sempre ganham mais (...). Eu fiz prova para o Lloyd Brasileiro e na época fiz 

60 pontos. Teve gente que fez menos ponto que eu e entrou e eu não entrei. Gente que 

trabalhava lá que conseguiu colocar o cara que fez menos ponto que eu lá”124.      

                                                           
123 Diário do Povo, 5/8/1953, p. 2. 
124 MARTINS, Orédio Fernandes. Op. cit. 
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De fato, alguns dos antigos trabalhadores navais entrevistados relatam que a 

indicação configurou um fator importante para o seu ingresso nos estaleiros. O motivo 

para tanto prestígio estava, para além da questão salarial, na história de lutas construída 

pela categoria no decorrer dos anos: “lá eles respeitavam porque a luta já vem de muito 

tempo”, disse Irineu José de Souza quando perguntado sobre o cumprimento das leis 

trabalhistas nos estaleiros.  

No interior dos estaleiros, porém, havia uma forte diferenciação entre as funções 

desempenhadas pelos trabalhadores. O próprio Irineu, ao relatar a sua trajetória 

profissional antes de alcançar a função de soldador na Cia. Lloyd Brasileiro – um dos 

cargos mais prestigiados da construção naval125, explica como a sua primeira ocupação 

na turma de serviços gerais era encarada como um período de experiência para uma 

posterior promoção: “Eu entrei para a turma de serviços gerais. Serviços gerais é pintar, 

é varrer é fazer uma série de coisas assim, serviços diversos. Ainda era o teste pra poder 

entrar. Era muito serviço, dava serão”126.  

Considerado um dos trabalhos menos valorizados da construção naval, tanto por 

suas atribuições que exigiam o um grande número de tarefas “sujas” e “pesadas”127 

quanto pelo fato de não exigir nenhum tipo de especialização, a função de serviços 

gerais estava na base da pirâmide de uma hierarquia de cargos que envolvia não só uma 

diferenciação entre profissionais ligados à produção propriamente dita e a coordenação 

e vigilância da mesma, mas também, entre a necessidade de especialização e não 

especialização para a realização de um determinado serviço.    

O setor de acabamento, que exigia destreza por parte do trabalhador e o expunha 

a perigos de naturezas diversas, também era desvalorizado quando comparado ao setor 

da produção. Degenildo da Silva Pinto, que começou a trabalhar na Cia. de Comércio e 

Navegação justamente neste setor, explica como se dava o trabalho no serviço de 

ferrugem para a construção de um navio:  

 

Porque era um serviço desgraçado, um serviço com ferrugem, né? (...) 
Então a gente vinha com um raspa, raspar o fundo do navio, né? Então 
ficava naqueles andaimes, arrancando aquele negócio na cara da 

                                                           
125 PESSANHA, Elina. Operários navais: trabalho, sindicalismo e política na indústria naval do Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2012, p. 105. 
126 SOUZA, Irineu José de. Op. cit. 
127 Em seu estudo sobre os trabalhadores navais no estado do Rio, a pesquisadora Elina Pessanha chama a 
atenção para diferenciações apontadas pelos próprios trabalhadores entre os trabalhos considerados 
“limpos” e “sujos” dentro das diferentes etapas que envolvem a produção de um navio. PESSANHA, 
Elina. Operários navais: trabalho, sindicalismo e política na indústria naval. Op. cit. p. 99-112. 
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gente, né? (...) Mas, depois eles me tiraram da ferrugem e me 
passaram para oficina de máquinas que ia aprender profissão, né?128  

 

Apesar de ter sido diplomado pela Escola Industrial Henrique Lage antes mesmo 

de ingressar no estaleiro, Degenildo destaca a importância da aprendizagem dentro do 

próprio local de trabalho para adquirir a sua promoção. Sobre este aspecto, ainda que a 

formação escolar seja valorizada pelos trabalhadores como forma de obter mais 

conhecimento conforme abordaremos no capítulo 2, o aprendizado na prática 

configurava um aspecto relevante dentro da cultura fabril. No caso dos estaleiros, esta 

questão é particularmente importante, pois “(...) além de uma identidade profissional 

muito forte, consolidada em núcleos de carreira bem estruturados e defensivos” os 

operários navais possuíam “um controle expressivo sobre todo o processo de 

reprodução técnica da categoria”129.    

Mesmo com novos padrões de industrialização pesada concebida pelo Plano de 

Metas e com a subsequente expansão do setor verificada a partir do final dos anos 

1960130, o processo adaptação da mão de obra, que segundo Elina Pessanha já era 

“organizada com relativa autonomia”, continuou ocorrendo com certa liberdade até 

1964, “em grande parte por causa da força sindical da categoria”131, avalia a autora.   

As diferenciações salariais entre os cargos, que também variavam a partir dos 

níveis de insalubridade de cada função e das relações de trabalho estabelecidas com a 

empresa em que se trabalhava (que poderia ser de capital público ou privado), 

figuravam por vezes nas pautas das greves dos operários navais no período que estamos 

estudando132. Este processo de lutas, marcado por movimentos que contavam com uma 

grande adesão de trabalhadores, foi decisivo para obtenção de direitos conquistados pela 

categoria. Sobre este aspecto, Abdiel Vieira Machado que trabalhou no Lloyd Brasileiro 

por volta do ano de 1944, relata como naquele tempo alguns direitos trabalhistas já 

                                                           
128 PINTO, Degenildo da Silva. Op. cit. 
129 PESSANHA, Elina G. da Fonte e MOREL, Regina Lúcia de Moraes. “Gerações operárias: rupturas e 
continuidades na experiência de metalúrgicos do Rio de Janeiro”. Rio de Janeiro: Revista Brasileira de 
Ciências Sociais. nº17. Ano 6. Rio de Janeiro: 1991. 
130 Segundo dados apurados por Elina Pessanha, o número de trabalhadores que trabalhavam 
especificamente na construção naval saltou de 1.430 em 1960 para 10.900 em 1964. Para mais sobre as 
mudanças ocorridas na indústria naval neste período, ver: PESSANHA, Elina. Operários navais. Op. cit e 
FILHO, Alcides Goularti. História econômica da indústria naval no Brasil: formação de aglomerado e 
performance inovativa. Revista Economia. Brasília: ANPEC, Vol. 12, nº 2, maio-agosto de 2011.  
131 PESSANHA, Elina G. da Fonte e MOREL, Regina Lúcia de Moraes. Op. cit. 
132 A título de exemplo no ano de 1957, ocorreu uma greve da categoria pela equiparação salarial entre 
trabalhadores dos estaleiros de capital público e privado. Diário do Povo, 23/4/1957, p. 5. 
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conquistados eram sumariamente ignorados pela empresa para trabalhadores que 

desempenhavam determinadas funções:  

 

Eu fui viver outro serviço escravo no Lloyd Brasileiro. Aí cheguei lá 
no carvão, eu trabalhei o primeiro mês, aí eu fui receber, eles não me 
pagaram domingo remunerado, salário família, disse que não tinha 
férias, só recebia os dias que eu trabalhei. Aí eu reclamei um pouco, aí 
o cara respondeu: ó o senhor vai ficar aqui pra reclamar é melhor o 
senhor pedir as contas de uma vez. Aí eu disse, não eu prefiro 
trabalhar mais um mês. Trabalhei mais um mês, mas tentei arrumar 
um jeito de me libertar daquela prisão. Se você visse aquele serviço 
escravo do Lloyd você dizia assim isso não é homem, isso não é gente 
é animal, bicho133. 

 

O regime de “escravidão” relatado por Abdiel, também era bastante enfatizado 

pelos trabalhadores empregados nas indústrias metalúrgicas da cidade, sobretudo a Cia. 

Brasileira de Usinas Metalúrgicas Hime que empregava cerca de 1.500 trabalhadores134, 

configurando-se como uma das maiores da região. No Diário do Povo, eram recorrentes 

as denúncias dos operários que se dirigiam a redação do jornal para denunciar o “regime 

de escravização em plena democracia”135. Problemas relativos à insalubridade, 

principalmente devido às altas temperaturas nos setores fundição e laminação; 

desrespeitos à legislação trabalhista pelo fato da empresa não reservar um horário para o 

almoço dos funcionários e obrigar o trabalho aos domingos sem percepção de hora 

extra; o não pagamento da cota de insalubridade, salários em atraso, não cumprimento 

de acordos trabalhistas136, consistem em algumas das denúncias feitas pelos 

trabalhadores ao jornal, que em uma das suas longas reportagens sobre o assunto, 

publicou:  

  

Não há ventiladores, reservatório de água suficientes para resistir as 
calorias e proteger a saúde dos operários. Devido ao calor terrível 
provocado pela falta de aparelhagem necessária, muitos operários têm 
ficado inutilizados e centenas deles morreram tuberculosos em 
consequência dos perigos que eles provocam. É flagrante a falta de 
higiene na seção, onde se pode ver, monturos de lixo espalhados pelo 
local de trabalho137.    

                                                           
133 MACHADO, Abdiel Vieira. Op. cit. 
134 Dados referentes ao ano de 1949. A Cidade, 24/6/1949. In: APERJ. DPS. Movimento grevista do 
estado do Rio de Janeiro.   
135 Diário do Povo, 5/1/1954, p. 1. 
136Diário do Povo, 5/1/1954, p. 1-2; Diário do Povo, 15/1/1954, p. 1; Diário do Povo, 23/2/1954, p. 1; 
Diário do Povo, 5/3/1954, p. 1; Diário do Povo, 31/10/1957, p. 1 (refere-se ao atraso de pagamentos da 
Fábrica de Alumínios “Jupira”, localizada na capital fluminense).  
137 Diário do Povo, 5/1/1954, p. 2 
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Por mais que o repórter do jornal tenha excedido um pouco o tom da sua 

narrativa ao ver-se diante de um cenário tão desolador, a tuberculose figurou durante 

anos como uma das principais causa mortis no Brasil. A alta incidência da doença, 

mesmo depois da introdução de antibióticos no tratamento, estava intimamente 

associada às más condições de trabalho e ao baixo padrão de vida da população 

brasileira.  Em Niterói, “as doenças infecciosas e parasitárias” estiveram na dianteira da 

incidência de mortes na população até 1950, quando passou a ocupar a segunda posição 

no quadro de mortes até pelo menos 1965, sendo a tuberculose a principal enfermidade 

causadora dos óbitos nesta categoria de doenças138.  

A insalubridade e alta periculosidade deste tipo de trabalho, também foram 

destacadas pelos trabalhadores das oficinas da Viação 1001, Chaleira, Laminação 

Fluminense, Maveroy, Fábrica de Alumínios Jupira que juntos, denunciaram a 

exposição dos trabalhadores a oxidação resultante da soldagem, falta de segurança para 

trabalhar com as fornalhas que chegavam a atingir 1200º e exposição a óleos, umidade, 

poeira de ferro, entre outros. Além disso, o salário por produção e a não aplicação do 

salário mínimo também era reivindicado pelos trabalhadores da categoria 139. A tamanha 

exploração imputada aos operários metalúrgicos acabou motivando greves por parte 

destes, conforme veremos nos capítulos 3 deste trabalho.  

O mercado de trabalho fabril destinado às mulheres situava-se nas fábricas de 

tecidos e de consumo. No que diz respeito ao primeiro setor, já mencionamos o grande 

número de mulheres presentes que, juntamente com os trabalhadores menores de idade, 

perfaziam a grande maioria do quadro de funcionários das fábricas têxteis.  

Tratando-se de um ramo fabril tradicionalmente organizado a partir de uma 

estratificada divisão sexual do trabalho, a indústria têxtil geralmente reservava às 

mulheres empregos ligados ao escritório ou a produção da fábrica (fiação e tecelagem) e 

aos homens o setor de estamparia (onde também trabalhavam mulheres), manutenção, 

transportes, serviços de cargas e descargas, fiscalização, chefia, gerência, entre 

                                                           
138 Entre 1939 e 1941, as doenças infecciosas e parasitárias foram responsáveis pela morte de 2.153 
pessoas em Niterói, seguidas de doenças do aparelho circulatório (1.189 pessoas) e doenças do aparelho 
respiratório – não tuberculosas (1.188 pessoas). Cf. IBGE. Anuário Estatístico do Brasil. Ano IV/ 1941 a 
1945. Rio de Janeiro, 1946. p. 39. Somente no ano de 1950, as doenças infecciosas e parasitárias 
causaram a morte de 623 pessoas, sendo que 427 delas foram por tuberculose. As doenças infecciosas e 
parasitárias mataram 1.110 pessoas no intervalo entre 1955 e 1965, sendo a tuberculose responsável por 
668 dos óbitos. As doenças no aparelho circulatório, que passou a figurar como a principal causa mortis 
na cidade neste mesmo período de referência, matou 1.593 pessoas Cf. IBGE. Anuário Estatístico do 
Brasil, 1966. p. 69. 
139 Alvorada Sindical. Ano I, nº 2, 3/9/1956. p. 1-2. APERJ. POL. POL. Sindicato dos Trabalhadores de 
Veículos Rodoviários e Anexos de Niterói.  
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outros140. Tal divisão, que durante muito tempo foi justificada pelas características 

“inatas” que associavam o trabalho feminino à habilidade, sutileza e destreza e o 

masculino à força e rapidez141, mostra-se insuficientemente fundamentada ao ouvirmos 

a descrição de Neide Ribeiro Nogueira e Célia da Conceição Silva, ambas antigas 

trabalhadoras do setor da tecelagem da Cia. Manufatora Fluminense de Tecidos: 

  

Era bobineira. As garotas enchia aquelas caixas, era um cone, umas as 
máquinas que tinham uma ponta daqui, lá. Aí, a gente botava aquele 
cone, amarrava na cintura que tinha um negócio aqui e ficava correndo 
de um lado para outro, tinha que ser rápida. entendeu ? No fim do dia 
era pesado. Ficava muito cansada. Saía me abanando... a linha solta um 
pêlo que até as suas pestanas ficava branca”.142 
 
A gente não podia nem brincar, porque tinha este compromisso com 
trabalho e se facilitasse perdia o dedo o então a lançadeira voava 
pegava no olho de alguém. Quando eu trabalhava na tecelagem, a gente 
tinha que prestar muita atenção, porque lá de vez em quando, as 
máquinas em função, a lançadeira voando, pegava nas costas, 
acidentava qualquer um.143 

 

Mesmo desempenhando tarefas perigosas que lhes exigiam força e atenção as 

trabalhadoras têxteis geralmente eram colocadas em uma condição de subalternidade 

dentro da hierarquia fabril. Seja pelas funções que predominantemente ocupavam 

(insalubres, repetitivas, desgastantes), pela remuneração inferior que recebiam em 

relação aos homens ou pela supremacia masculina verificada dentro do espaço fabril, a 

imagem feminina dentro da produção têxtil era frequentemente associada a certas 

noções que lhes atribuíam certa “docilidade e adaptação as piores condições de 

trabalho” e “delicadeza de trato e paciência para aguentar a monotoneidade dos 

trabalhos”144.   

                                                           
140 No setor de serviços gerais geralmente trabalhavam homens e mulheres. Na minha dissertação de 
mestrado, procurei esmiuçar essas relações em uma pesquisa sobre os trabalhadores da Cia. Fluminense 
de Tecidos (ou Cia. Manufatora de Tecidos), localizada em Niterói. Para mais, ver: AMARAL, Luciana 
Pucu Wollmann do. Soou o apito: experiência operária e identidade de classe dos trabalhadores da Cia. 
Fluminense de Tecidos (Barreto-Niterói). São Gonçalo: UERJ/FFP, 2010.  
141 ACERO, Liliana. “O impacto das mudanças tecnológicas nas qualificações de mão-de-obra e no 
emprego: o caso da indústria têxtil”. Op. cit. p. 4 e ALVIM, Rosilene e José Sérgio Leite Lopes. “Famílias 
operárias, famílias de operárias”. Revista Brasileira de Ciências Sociais. Ano V, nº 14, outubro de 1990. p. 
5  
142 NOGUEIRA, Neide Ribeiro. Op. cit. Neide ingressou na fábrica em 1955, aos 16 anos. 
143 SILVA, Célia da Conceição. Op. cit. 
144 PAOLI, Maria Célia. “Os trabalhadores urbanos na fala dos outros”. Cultura e identidade operária: 
aspectos da cultura da classe trabalhadora. Leite Lopes (coord.). São Paulo: Marco Zero, 1987. p. 79-80. 
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Recebendo salário por produção145, as trabalhadoras têxteis muitas vezes se 

submetiam a horas extras e trabalhavam “10, 12 e 15 horas”146 para obter os ganhos 

mínimos para a sua sobrevivência e da sua família: “Eu era muito fominha. Eu queria 

fazer produção, para ganhar dinheiro, para poder levar para casa”147, diz Neide Ribeiro 

Nogueira sobre sua conduta de procurar não conversar durante o horário de trabalho. As 

conversas, o horário do lanche a até uma simples ida ao banheiro era rigidamente 

controlada pelos chefes e supervisores para não comprometer o ritmo da produção.  O 

maquinário antigo, que frequentemente dava defeito e interrompia o trabalho por sua 

vez, representava pequenas perdas salariais para as trabalhadoras ao final do mês.  

Porém, diferente do que verificamos com os trabalhadores menores de idade, a 

imprensa corrente e os jornais sindicais procuravam denunciar a exploração e as más 

condições de trabalho imposta às mulheres dentro do espaço fabril. Entre as matérias 

que pesquisamos, destacamos aqui um poema publicado em um jornal sindical que além 

da exploração, chamava a atenção para o assédio sexual e o autoritarismo suportado 

pelas mulheres no chão de fábrica:  

 

Escravas de um dever incompreendido/ obrigada a rir ante a ousadia / 
de debochados e conquistadores/ Vosso labor é um traço dolorido/ Da 
exploração que oprime a cada dia/ a brava classe dos trabalhadores. 
Sob olhar do patrão que não perdoa/ quanta vez logro ver vosso 
embaraço/ dos atrevidos ante os vis insultos/ E assim gastais a 
mocidade boa/ sofrendo um dissabor a cada passo/ vossos pesares 
amargando ocultos. 
Um dia, companheiras esquecidas/ vosso trabalho se fará mais brando/ 
e não mais há de ser um “ganha pão”/ De todos respeitadas e queridas/ 
tereis entre vós mesmas o comando/ e libertas sereis da exploração148. 

 

Associando o trabalho fabril à escravidão – relação bastante recorrente a época 

como já nos foi possível observar149, o poema chama a atenção às humilhações sofridas 

pelas trabalhadoras, alvo de constantes intimidações por parte de seus superiores e do 

                                                           
145 Segundo dados do IBGE, no ano de 1949 o salário médio dos trabalhadores da indústria de fiação e 
tecelagem do estado do Rio de Janeiro era de Cr$590,90 mensais, o mais baixo quando comparado aos 
outros setores da indústria fluminense. No Distrito Federal, o salário pago aos trabalhadores deste mesmo 
setor era de Cr$843,20 neste mesmo ano de referência. Cf. IBGE. Anuário Estatístico do Brasil. 1953. p. 
328.  
146 Alvorada Sindical. Ano I, nº 2, 3/9/1956. p. 1-2. APERJ. POL. POL. Sindicato dos Trabalhadores de 
Veículos Rodoviários e Anexos de Niterói. 
147 NOGUEIRA, Neide Ribeiro. Op. cit. 
148 ROLIM, Azevedo. “Meninas dos cafés em pé”. In: Alvorada Sindical. Op. cit.  
149 Murilo Leal chamou a atenção para as várias associações feitas pelos trabalhadores ao referir-se à 
opressão patronal como senhorial e escravocrata e a luta dos trabalhadores como uma libertação à 
escravidão. Cf. LEAL, Murilo. A reinvenção da classe trabalhadora. Op. cit. p. 128-149. 
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autoritarismo patronal. Em uma visão prospectiva, o poema refere-se ainda a um tempo 

em que as trabalhadoras assumirão a voz de comando para o fim da sua própria 

opressão, algo que nos próprios meios sindicais parecia uma realidade bem distante. 

Afinal, foram poucas as mulheres que tomaram uma posição de liderança no interior dos 

sindicatos, espaço esmagadoramente masculino. Geralmente, a participação feminina 

nas entidades sindicais ficava restrita aos departamentos femininos e à organização de 

atividades sociais e recreativas150.  

Obviamente, que esta separação dos papéis masculinos e femininos dentro do 

sindicato, “(...) correspondia a uma divisão tradicional, por estereótipos de 

características naturais, masculinas e femininas que permeava a sociedade”151. Porém, 

era justamente esta imagem de delicadeza, docilidade e submissão conferida à mulher 

que era “(...) elaborada pelos patrões e pelo governo para assinalar à mulher o trabalho 

tarefeiro, detalhado, exaustivo, auxiliar do trabalho masculino, legítimo”152.  

 

 
Fig. 3. Trabalhadoras têxteis em greve em Niterói. O Globo, 15/6/1949  

Vista como uma mão de obra desqualificada e sem formação – de fato veremos 

no próximo capítulo como eram restritas as opções de aperfeiçoamento profissional para 

as mulheres, às trabalhadoras ficavam reservados apenas pequenos espaços nos jornais 

para denunciar as arbitrariedades que sofriam: “Duas moças agredidas pelo gerente da 

fábrica Órion (...) foram insultadas com palavras obscenas e agredidas com socos”153 ; 

“Cerca de 300 jovens realizam as suas funções com os pés mergulhados dentro d’água. 

                                                           
150 Idem, p. 142-147. 
151 ACERO, Liliana. “O impacto das mudanças tecnológicas nas qualificações de mão-de-obra e no 
emprego: o caso da indústria têxtil”. Op. cit. p. 4. 
152 PAOLI, Maria Célia. “Os trabalhadores urbanos na fala dos outros”. Op. cit. p. 78.  
153 Diário do Povo, 10/4/1951, p. 1. 
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Quando reclamam seus direitos são acusadas de terroristas e perturbadoras da 

ordem”154. Da mesma maneira com que eram denunciadas as violências imputadas 

contra as mulheres – sempre vistas em condição de subalternidade, parte dos jornais 

modificavam radicalmente o tom para referir-se as “grevistas e agitadoras”155.  

Nas fábricas de consumo, onde a hierarquia fabril funcionava de forma bem 

semelhante às indústrias têxteis, as mulheres e menores de idade ficavam encarregados 

dos setores da produção, enquanto os homens se ocupavam geralmente de cargos de 

chefia. O repertório de denúncias e reivindicações, por seu turno, era também 

nitidamente reconhecido: salários atrasados, demissões arbitrárias, descumprimento de 

leis trabalhistas, autoritarismo por parte das chefias, insalubridade156. “A lei foi feita 

para todos, é o que ouvimos dizer a cada dia. No entanto, tal não ocorre nas fábricas de 

sardinha existentes em Niterói e São Gonçalo, estabelecimentos industriais onde só 

trabalham mulheres e moças”, denunciava uma comissão de operárias em uma carta 

escrita ao Diário do Povo. A carta, que foi publicada sem a divulgação dos nomes das 

autoras que temiam ser sofrer represálias por parte das chefias, denunciava ainda: 

 
Outro aspecto que precisa ser encarado seriamente pelo Delegado do 
Trabalho é o de muitas de nossas companheiras trabalharem em 
ambiente pestilento (pois o senhor desconhece o odor intragável de 
peixe morto e interminável nas esteiras elétricas) cujo sangue 
transforma-se aos nossos pés sobre o cimentado dos salões numa 
papeira imunda, ajudando a exalar o mau cheiro insuportável na 
maioria das vezes provocando cólicas secas na gente157.  

    

O “trabalho sujo” reservado principalmente às mulheres e menores de idade, 

mas que também não era incomum aos homens conforme já abalizamos, corroborava 

para reforçar a imagem de inferioridade atribuída à mulher trabalhadora. A sujeira da 

matéria prima proveniente da produção, muitas vezes não podia nem ser removida após 

o término do turno: “O que minha filha? Saía minha abanando... a linha solta um pelo 

                                                           
154 Diário do Povo, 29/8/1951, p. 7. 
155 O Globo, 30/6/1949. Referindo-se as trabalhadoras que organizavam piquetes em frente a Cia. 
Manufatora Fluminense de Tecidos durante a greve dos têxteis em 1949. In: APERJ. DPS. Movimento 
grevista do estado do Rio de Janeiro. 
156“Câmaras de morte nas fábricas de conserva de Niterói” Imprensa Popular, 11/11/1953, p. 1; 
“Atrasados os salários dos operários da Pesca Rubi”. Alvorada Sindical. Ano I, nº 2, 3/9/1956. p. 3. Op. 
cit.; “Na Cia. Eletroquímica Fluminense os operários sofrem os efeitos venenosos dos ácidos sem os 
meios de proteção previstos pela Lei”.  Diário do Povo, 14/4/1954, p. 4; “Queixa a Justiça do Trabalho 
provocou dispensa em massa: proibidas de se dirigir a gerência da Fábrica de Conservas Fluminense”. 
Diário do Povo, 27/7/1956, p. 1 
157 Diário do Povo, 24/4/1952, p. 7. 
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que até as suas pestanas ficava branca”158; “A pessoa que tinha problemas de alergia ali 

era um caso sério. Saía com a cabeça branquinha... Eu saía com tinta aqui (aponta para 

o rosto). Minha mão era de tinta até aqui (aponta para os braços), porque dobrando 

pano, saía tinta”159. Por este motivo, eram frequentes as reivindicações das 

trabalhadoras pela instalação de vestiários e lavatórios nas fábricas, que assim como os 

refeitórios, nem sempre existiam160.    

O ambiente insalubre das fábricas têxteis e de consumo, que afetava mulheres e 

homens, também gerava acidentes e causava doenças crônicas: “A gente tomava leite. 

Não tinha máscara. Quem colocava máscara é quem tava trabalhando dentro da tinta, 

que tinha que bater, mas tomava leite, eles davam leite lá”161; “Só tinha pavor dos 

maquinário, que era aquelas coisas antigas que as correias batiam numa madeira e fazia 

“plef”, eu sei que eu prejudiquei a minha voz até hoje”162. Apesar da falta de 

equipamentos de segurança e antiguidade do maquinário, os acidentes, doenças e mal 

estares ocorridos dentro do local de trabalho eram justificados como sendo uma 

responsabilidade exclusiva do trabalhador. No boletim mensal mantido pela Cia. 

Manufatora Fluminense de Tecidos, por exemplo, a “resenha dos acidentados” trazia 

comentários por vezes irônicos de como havia ocorrido o acidente: “Alguns 

companheiros sofrem o mesmo acidente duas, três vezes no mesmo ano, (...) 

Verificamos ainda que muitos acidentados fizeram questão de ir para casa, quando 

deveriam proceder de forma inversa” 163; “Então como é que uma fiandeira vai 

machucar os pés? O seu trabalho é manual, portanto, lida diretamente com a máquina 

sem necessidade de dar chutes nos rings e consequentemente, sofrer contusão dos 

artelhos”164. O relatório da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) desta 

mesma fábrica deixava claro, no entanto, que grande parte dos acidentes era causada 

                                                           
158 NOGUEIRA, Neide Ribeiro. Op. cit. 
159 ARAÚJO, Marli Figueira. Entrevista concedida à autora. Niterói, 10/6/ 2009. Marli começou a 
trabalhar na seção de acabamento da estamparia da Cia. Manufatora Fluminense de Tecidos aos em 1958, 
aos 16 anos de idade. 
160 “Naquela empresa (Cia. Manufatora), não tem bebedouro nem água na torneira. Também vestiário não 
existe e as moças são obrigadas a trocar de roupa no gabinete sanitário”. Alvorada Sindical. Ano I, nº 2, 
3/9/1956. p. 1. Op. cit. “Além de não possuir a fábrica (Fábrica de Vidros São Domingos S. A.) um 
refeitório, o que obriga aos que nela trabalham almoçar pelos porões, as instalações sanitárias encontram-
se em péssimas condições”. In: Diário do Povo, 29/8/1951, p. 7.  
161 MARTINS, Orédio. Op. cit. Trabalhou como estampador na Cia. Manufatora Fluminense de Tecidos 
162 SILVA, Célia da Conceição. Op. cit.  
163 Manufatora. Boletim interno. Ano I, nº 2, setembro de 1948. p. 3. 
164 Manufatora. Boletim interno. Ano I, nº 8, março de 1949. p. 3. 
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pela ausência de equipamentos que garantissem a segurança do trabalhador no local de 

trabalho165.  

Concebidas como uma mão de obra acessória e complementar, as mulheres 

tiveram uma participação efetiva na produção fabril da capital fluminense. Por mais que 

o quantitativo de operárias empregadas nas fábricas fosse inferior ao dos homens em 

todo o período compreendido neste estudo, observamos um incremento deste número a 

partir de meados dos anos 1950, justamente quando a participação masculina é 

levemente reduzida. Cabe ressaltar também, a importância da participação do trabalho 

feminino no período da Segunda Guerra Mundial quando o quantitativo de mulheres 

empregadas nas fábricas chegou a ser mais de duas vezes superior ao período posterior, 

em 1950. 

 

Tabela 3: Número de indústrias e trabalhadores (as) na região operária de Niterói  

 1944 1950 1954 

Indústrias 171 178 203 

Mulheres  3.808 1.539 4.625 

Homens 10.713 12.679 11.863 

Total 14.521 14.218 16.488 

Fontes: IBGE. Anuário Estatístico do Brasil. 1941-1945; 1951; 1954. Censo Demográfico 1950. Estado 
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1951.  

 

 A exploração sem limites por parte dos empregadores não impediu, entretanto, 

que dentro do ambiente calorento e poeirento da produção, amizades fossem tecidas e 

redes de solidariedade fossem construídas: “Eu gostava de lá, me dava bem com todo 

mundo, tinha muitas amizades, a gente fazia uma família, o pessoal ali dentro, era muito 

bom”166; “Os companheiros ás vezes ajudavam um ao outro. Você queria botar uma laje 

em uma casa, convidava um punhado de companheiro e os companheiros iam lá e 

trabalhavam o dia todo de graça.”167; “O proletariado é a camada da sociedade mais 

solidária. Quando a Comércio me colocou na rua eles fizeram um abaixo assinado de 

                                                           
165 No mês de outubro de 1948, a Companhia registrou 11 acidentes, tendo sido causados por: farpas de 
madeira, pregadeiras, molas, lançadeiras, prensa da maquia, grampos de correia, agulhas, corda, peças da 
máquina, faísca de esmerilho, caixa. Manufatora. Boletim interno. Ano I, nº 4, novembro de 1948. p. 4. No 
ano de 1947, foram registrados 180 acidentes na fábrica; no ano de 1948 foram 218. Manufatora. Boletim 
interno (de agosto a dezembro de 1948).  
166 ARAÚJO, Marli Figueira. Op. cit.  
167 SOUZA, Irineu José. Op. cit. 
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solidariedade perante a Justiça do Trabalho”168; “O Campeonato interno, aí tinha fiação, 

tecelagem, estamparia, oficina, então nós tínhamos o campeonato interno”169. Sozinhos 

ou em grupo, as pequenas resistências operárias que desafiavam os desmandos dos 

chefes e a rigidez do tempo fabril, criava novos laços e gerava um sentimento de 

coletividade. Seja através das conversas na linha de produção, na divisão do lanche, no 

prolongamento do tempo no banheiro ou em iniciativas que colocavam em xeque as 

ações do governo e o autoritarismo patronal, os trabalhadores e trabalhadoras de Niterói 

iam modificando a si e aquilo o que se passava a sua volta.   

Do lado de fora dos muros da fábrica, do estaleiro ou atrás do último ponto da 

linha de bonde, a vida seguia o seu curso. Em casa junto à família, na vizinhança, nos 

espaços de lazer, outras relações de amizade eram construídas ao mesmo tempo em que 

os trabalhadores interagiam com a cidade. 

 

Morar, sorrir e viver: alguns aspectos da vida operária na capital fluminense 

 
Mas devido ser despejado 

Daquela propriedade 
Não tendo pra onde ir  

Coitado veio para a cidade 
Morar dentro da favela  

E passar necessidade170. 
 

  Favela da Vila Ipiranga, bairro do Fonseca, 19 de abril de 1943, aniversário de 

Getúlio Vargas. Na sede da Fundação Lar Operário Fluminense (FLOF), localizada no 

bairro, uma solenidade marcava a inauguração de 30 novas casas operárias171, resultado 

dos projetos desenvolvidos pela Comissão para a Organização de Plano para a 

Construção de Casas Populares na capital. Criada em junho de 1942, esta comissão 

tinha como objetivo de dar feitura à política habitacional do governo172 e através da 

FLOF deveria: “Combater as favelas construindo prédios higiênicos para serem locados, 

mediante quantia módica; assistir moral, material e espiritualmente as populações 

pobres dos morros e casebres”173. 

                                                           
168 PINTO, Degenildo da Silva. Op. cit.  
169 MARTINS, Orédio Fernandes. Op. cit. 
170 FREIRE, João Lopes. Lamento do Trabalhador. Rio de Janeiro. 19?. Centro Nacional de Folclore e 
Cultura Popular (CNFCP). Cordelteca. Acervo da Biblioteca Amadeu Amaral 
171 O Fluminense, 20/4/1943, p. 1. 
172 PANTOJA, Silvia R. S. de Castro. Amaralismo e pessedismo fluminense. Op. cit. p. 120. 
173 DECRETO-LEI 1531/42 apud PANTOJA, 1995. p. 121. Grifos meus. Este decreto publicou os 
estatutos da FLOP. 
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  Figurando como uma das principais preocupações do governo municipal e 

estadual desde pelo menos o início do século XX,  a progressiva favelização da capital 

fluminense foi o resultado de uma combinação de pelo menos três fatores: o rápido 

crescimento populacional na cidade, a supervalorização dos terrenos planos e mais 

guarnecidos de serviços urbanos e principalmente, a ausência de uma política efetiva de 

habitação popular na cidade. Este quadro, já muito conhecido entre as grandes cidades 

brasileiras, reflete certo padrão de urbanização existente no país, caracterizado pela 

ausência de uma política urbana que assegure o direito à cidade a todos e que garanta 

uma efetiva democratização dos espaços. No que diz respeito à cidade de Niterói, já 

sinalizamos que esta possui uma extensão territorial pequena quando comparada a 

outras metrópoles brasileiras – um pouco mais de 130 Km². A população, por seu turno, 

vinha crescendo exponencialmente ao longo dos anos. Em um levantamento das favelas 

existentes no município, realizado pela Fundação Leão XIII em 1975, estimou-se que a 

cidade contava com 51 favelas e uma população residente de 26.890 pessoas, 

representando 7,15% da população total do município174.  

Para dificultar o acesso da população mais pobre às áreas mais valorizadas da 

cidade, o poder público impôs sérias restrições à edificação de construções que 

estivessem fora de determinados padrões previamente estabelecidos. Esta tendência, que 

possível de ser verificada desde a concepção do Plano Pallière, em 1820175, veio a se 

agravar ainda mais ao longo dos anos. Consultando as Mensagens dos prefeitos 

apresentadas à Câmara, identificamos que só em 1904, 26 prédios foram condenados e 

15 casas, barracos e estalagens foram interditados; entre 1907 e 1910, 43 construções 

foram demolidas e chegou a 143 o número de prédios que estavam sendo reconstruídos 

após demolição. O “mercado imobiliário” na capital fluminense, por sua vez, parecia 

bem aquecido: enquanto em 1904 foram registradas 34 novas construções, entre 1907 e 

1910 a prefeitura identificou um total de 760 novos prédios erigidos na cidade176.  

A valorização do solo e a subsequente especulação imobiliária nas áreas mais 

planas e arejadas da cidade elevaram rapidamente os preços dos aluguéis. Esta questão 

                                                           
174 POZ, Mario Roberto da; Sueli Gomes Costa e Hugo Tomassini. Uma experiência de planejamento de 
saúde a nível local: projeto de implantação de uma rede de unidades municipais de saúde no município de 
Niterói. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro: 15(4) 99-114, out.-dez. de 1981.p. 105. 
175Referimo-nos aqui ao Plano de Edificação da Vila Real da Praia Grande, de autoria do pintor francês 
Arnaud Julien Pallière, executado no início do séc. XIX. Para mais, ver: SOUZA, José Antonio Soares de. 
Da Vila Real da Praia Grande à Imperial Cidade de Niterói. Revista do Instituto Histórico Geográfico 
Brasileiro. Vol. 303, abr.-jun. 1974. 
176 Entre 1920 e 1922 foram registradas mais de 550 novas construções na cidade. Fonte: CD-ROM. UFF/ 
NDC/ CMF/ BN (org.). Relatório de Prefeitos de Niterói (1904-1977). 
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chegou a tomar parte das atenções de autoridades municipais que, preocupadas com a 

possibilidade de evasão da população operária a partir do encarecimento das moradias, 

apelou à Câmara para que se tomassem medidas para facilitar a construção de 

habitações proletárias na cidade177. É evidente que estes projetos tinham um caráter 

normativo e preocupações higiênicas claras.  Porém, não podemos perder de vista que 

Niterói necessitava de inúmeras intervenções urbanas para se reinventar e apresentava 

índices crescentes em seus números de estabelecimentos comerciais e industriais, e 

justamente por isso, precisava criar condições para fixação de sua mão de obra. 

Reclamando uma maior flexibilidade nas regras municipais para construção de 

moradias, o então prefeito Otávio Carneiro declarou em 1915: 

 

Urge, portanto, uma lei mais flexível e tolerante. Só por meio 
della, - facilitando a construcção, exigindo apenas o que seja 
verdadeiramente indispensável para o interesse collectivo – será 
possível reprimir a construcção clandestina que se derramou outr’ora 
por todos os pontos da cidade e ainda hoje a enfeia com casebres 
insalubres, erigidos em taipa, sem nenhum revestimento dotados 
apenas d’uma illusoria cobertura vegetal e elevando-se a altura 
inferior a d’um homem. Ao lado do canto do Rio, na Alameda São 
Boaventura, no Cubango, no Viradouro, nos mais pitorescos locais da 
cidade, e até a trezentos metros do próprio Paço Municipal, nos 
morros mais próximos, essas construcções ainda hoje existem. E só 
sera possível começar a condemnal-as e abolil-as definitivamente, 
quando a legislação municipal permitir que, dentro de suas exigências, 
- seja verdadeiramente possível construir casa para gente pobre178.  

 

Apesar da preocupação com a proliferação de cortiços e de habitações 

improvisadas nas encostas dos morros – incompatíveis com os traços de distinção e 

“capitalidade” tão almejados pela cidade, muitos dos projetos voltados para construção 

de habitações populares tiveram um resultado irrisório até as primeiras décadas do 

século XX. A rigidez nas regras para a construção de edificações, a falta de incentivos 

                                                           
177Projeto da Intendência Municipal de Niterói, “habitações para proletários” (26/4/1890) Cf. ATAS da 
Câmara Municipal de Niterói. In: CAMPOS, Maristela Chicharo de. Op. cit. p. 159; “Auctorisação para 
construir e contratar a construção de habictações operarias de acordo com o Projecto autorizado pela 
Prefeitura, nos terrenos da rua Marechal Deodoro, doados ao município pelo Dr. Thelis de Moraes 
Barbosa. Relatório dirigido ao Conselho Municipal pelo Prefeito de Niterói Benedicto Pereira Nunes. 
Rio de Janeiro: Jornal do Commercio, 1905, p. 4; Projeto de construção de casas para operários na Enseda 
de São Lourenço. Exposição dos serviços municipaes apresentada à Câmara pelo prefeito Feliciano 
Sodré. Rio de Janeiro: Typografia Leuzinger, 1911. p. 7. Neste mesmo relatório, Sodré esclarece que esta 
vila deveria ser construída pela prefeitura (p. 25). Fonte: CD-ROM. UFF/ NDC/ CMF/ BN (org.). 
Relatório de Prefeitos de Niterói (1904-1977). 
178 Mensagem apresentada à Câmara Municipal de Niterói em 10 de novembro de 1915 pelo Prefeito 
Otávio Carneiro. Rio de Janeiro: Jornal do Commercio, 1915. p. 30. CD-ROM. UFF/ NDC/ CMF/ BN 
(org.). Relatório de Prefeitos de Niterói (1904-1977).  
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fiscais por parte da prefeitura e a valorização progressiva das áreas mais centrais da 

cidade, não motivava os empreiteiros a concorrer aos editais lançados pelo executivo 

municipal. A prefeitura, por seu turno, reclamava da má qualidade dos projetos e das 

“contrapartidas” exigidas pelos construtores179. 

Somente nos anos 1930, já sobre gestão dos interventores, é que podemos 

vislumbrar que algumas medidas efetivas foram tomadas com intuito de facilitar novas 

construções na cidade. De forma similar ao que podemos verificar em outras regiões 

urbanizadas do país, o incremento populacional verificado em Niterói nas décadas de 

1920 e 1950, levou a um verdadeiro “boom” de novos loteamentos nas áreas periféricas 

deste município. A isenção de impostos para os prédios novos180 e a ampliação da rede 

de abastecimento de água e coleta de esgotos em alguns bairros operários, como Barreto 

e Fonseca também contribuíram decisivamente para este processo. Cabe esclarecer, no 

entanto, que as estas obras de canalização ficaram restritas às áreas planas, não 

incluindo as favelas. Um estudo realizado nos anos 1970 indicou que a rede de esgotos 

do município atendia a apenas 75% de sua população, sendo que em bairros populosos 

como Ilha da Conceição e Engenhoca, estariam completamente ausentes181. 

Aproveitando as possibilidades do mercado imobiliário nascente, os 

proprietários das antigas chácaras e engenhos ainda remanescentes na cidade, 

começaram a lotear seus terrenos e vendê-los a preços um pouco mais acessíveis. 

Construtores por ofício ou vocação – sobretudo de origem portuguesa182 – tratavam de 

dar feitura aos bairros que passavam a contar com dezenas de pequenas casas similares, 

germinadas, de portas e janelas altas, típicas dos bairros populares e operários. Segundo 

dados coletados por Maurício de Abreu, entre 1930 e 1939, foram abertos 296 novos 

loteamentos na capital fluminense; entre 1940 e 1949, este número subiu para 4.419. Já 

na vizinha São Gonçalo, esta “febre loteadora” apresentou extraordinários índices de 

                                                           
179Para mais, consultar: Relatório dirigido ao Conselho Municipal pelo Prefeito de Niterói Leoni Ramos. 
Rio de Janeiro: Jornal do Commercio, 1906. P. 30-31.; Exposição dos serviços municipaes a cargo da 
Prefeitura de Niterói apresentada à Câmara pelo Prefeito João Pereira Ferraz. Rio de Janeiro: Jornal do 
Commercio, 1907. CD-ROM. UFF/ NDC/ CMF/ BN (org.). Relatório de Prefeitos de Niterói (1904-
1977).  
180 Com intuito de “(...) incrementar as construções na cidade e desenvolver a iniciativa particular”, foi 
promulgada a Deliberação 1.206, de 18/10/1933, que isentou de impostos até 31/12/1938 os novos 
prédios cujas construções findassem até 31/12/1934. Cf. PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI. 
Relatório semestral: exercício de 1934: apresentado ao Exmo. Sr. Comandante Ary Parreiras, 
interventor federal, pelo prefeito da capital do estado, engenheiro Gustavo Lyra da Silva. Niterói: Diário 
oficial, 1935. p. 6. CD-ROM. UFF/ NDC/ CMF/ BN (org.). Relatório de Prefeitos de Niterói (1904-
1977).  
181 Cf. POZ, Mario Roberto da., Sueli Gomes Costa e Hugo Tomassini. Op. cit. p. 102. 
182NOGUEIRA, Ana Maria de Moura. Como nossos pais: uma história da memória da imigração 
portuguesa em Niterói (1900-1950). UFF: Niterói, 1998. Dissertação de mestrado. 
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922 e 38.617 para estes mesmos períodos de referência, configurando-se como o 

município com maior número de novos lotes no estado entre 1940-1949183.  De acordo 

com os dados recolhidos pelas pesquisadoras Marlice Nazareth Soares de Azevedo e 

Cinthia Lobato Serrano184, entre 1950 e 1959, foram contabilizados a abertura de 21.530 

novos lotes na capital fluminense, sendo que alguns deles foram classificados como 

ilegais.   

Motivadas pelos incentivos fiscais185 e pela possibilidade de imobilização da 

mão-de-obra por intermédio da moradia - a exemplo de muitas outras instaladas aos 

moldes de “fábrica com vila operária”186 – fábricas como a Companhia Manufatora 

Fluminense, a Cia. de Fósforos Fiat Lux e a Cia. de Navegação Costeira trataram de 

construir casas para seus funcionários187. Estas, no entanto, estavam longe de dar conta 

do número de trabalhadores que procuravam fixar residência no bairro a fim de ficarem 

mais próximos do local de trabalho. 

Também imprimindo a sua marca na forma urbana da cidade, as favelas se 

expandiram consideravelmente na primeira metade do século XX. Entre os morros que 

possuem ocupação mais antiga, destacamos aqui: o Morro da Penha, localizado na 

Ponta d’Areia, o Morro do Castro em Tenente Jardim, o Morro do Martins no Barreto, o 

Morro Juca Branco e a Vila Ipiranga localizados no Fonseca. No segundo pós-guerra, 

quando verificamos no país um maior incremento populacional em áreas urbanas, novas 

                                                           
183 ABREU, Maurício. Evolução urbana do Rio de janeiro. Op. cit. p. 110. 
184 Estas mesmas pesquisadoras identificaram a abertura de 3.944 lotes em Niterói para o período que se 
estende até 1949. Cf. AZEVEDO, Marlice Nazareth Soares de e Cinthia Lobato Serrano. Expansão 
Urbana e Urbanização dispersa. Duas faces da mesma moeda? Anais do 53º Congreso Internacional de 
Americanistas. México: Universidad Ibero Americana, 2009.  
185 A Deliberação nº 563 votada pela Câmara Municipal previa a restituição do imposto relativo à 
importação de motores e máquina operatrizes às indústrias, desde que estas construíssem casas para os 
seus operários nos anos de 1925 e 1926. Mensagem apresentada à Câmara Municipal de Niterói em 28 
de janeiro de 1925 pelo Prefeito Villanova Machado. Rio de Janeiro: Papelaria Macedo, 1925. p. 42. CD-
ROM. UFF/ NDC/ CMF/ BN (org.). Relatório de Prefeitos de Niterói (1904-1977).  
186 LOPES, José Sérgio Leite. “O aliciamento direto de trabalhadores pela Companhia: a incorporação 
‘modelar da força de trabalho na vila operária’”. In: LOPES, José Sérgio Leite. A tecelagem dos conflitos 
de classe. São Paulo: Marco Zero, 1988. p. 38.  
187 Segundo dados da Prefeitura de Niterói, a vila operária da Companhia Manufatora Fluminense 
contabilizava aproximadamente 70 casas. Cf. PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI. Niterói 
bairros. Niterói, 1996, p. 219. Quanto ao período no qual elas foram construídas, localizamos referências 
à construção de casas para operários no Balanço anual da empresa referente ao ano de 1911. Cf. D. O. de 
31 dez. 1912; junto ao arquivo da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) da Prefeitura Municipal de 
Niterói, localizamos a aprovação de cinco plantas para a construção de residências para funcionários, 
datadas em: 20/1/1933, 16/4/1942, 8/5/1941, 25/11/1941 e 9/9/1955. Esta última, que previa a construção 
de 189 casas para operários, não chegou a ser construída e por isso, em 15/5/1968, outra planta autorizou 
a integração dos lotes. A vila operária da Cia. Fiat Lux possuía um total de 72 casas e foi construída na 
década de 1910 e a vila operária da Cia. de Navegação Costeira (Vila Pereira Carneiro) começou a ser 
erigida em 1918. Cf. VARELLA, Marcos Vinicius Macedo. Vila Pereira Carneiro: um paraíso em 
Niterói (1918-2008). Niterói: Nitpress, 2008.  
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favelas foram surgindo e/ou se expandindo na cidade, tais como: o Morro da Boa Vista 

localizado em São Lourenço, o Morro dos Marítimos e o do Maruí Grande (ou Buraco 

do Boi) – ambos localizados no Barreto e a Favela Nova Brasília, localizada na 

Engenhoca. Vale acrescentar que apesar de não se localizarem na zona norte da cidade - 

situação geográfica esta que não necessariamente as exclui da “região operária da 

cidade” conforme já explicitamos, as favelas situadas no Morro do Cavalão em Icaraí e 

no Morro do Estado no centro da cidade, também apresentaram um crescimento 

significativo no decorrer dos anos 1950 e 1960. 

  Criada inicialmente para oferecer moradias populares para os funcionários 

públicos do estado a partir de um convênio assinado entre o governo estadual e o 

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE)188, a Vila 

Ipiranga foi escolhida pelo interventor Amaral Peixoto para sediar a FLOF, fundação 

criada pela da primeira-dama fluminense Alzira Vargas do Amaral Peixoto, como um 

desdobramento das ações sociais desenvolvidas pela seção fluminense da LBA (Legião 

Brasileira de Assistência)189.  

  Localizando a FLOF em terrenos vizinhos àqueles vendidos ao IPASE, a 

interventoria amaralista deu início a seu plano de habitação popular, “construindo 

prédios higiênicos e confortáveis mediante módico aluguel”190. As primeiras casas 

foram entregues no ano de 1943, sendo que nove delas estavam destinadas as famílias 

dos marítimos mortos em torpedeamentos durante o 2º conflito mundial191. Além do 

conjunto residencial, a Fundação manteria no bairro um centro social que ofereceria 

“salas de consulta, de curativos, gabinete dentário e farmácia, além de refeitório, 

cozinha, copa, dispensa, salões do jardim de infância e o da creche (...)”192. Responsável 

                                                           
188 Preconizado pelo arquiteto modernista Álvaro Vital Brasil, o projeto inicial contava construção de 40 
casas e 6 blocos de quatro pavimentos, totalizando 462 apartamentos, além “de jardins e largas ruas, 
escola, posto de saúde, creche, clube esportivo com ginásio, piscina e estádio, e uma área destinada a 
instalação de lojas comerciais” (A Noite, 29/8/1945, p. 3). O plano de Vital Brasil, no entanto, jamais foi 
completamente concluído. Para mais, ver: AZEVEDO, Marlice Nazareth Soares de, Danielle Benedicto e 
Silvio Leal Junior. Expressões e vestígios modernistas na capital fluminense nas décadas de 1940, 1950 e 
1960 e seus valores como patrimônio urbano. 5º Seminário DUCOMOMO Brasil. São Carlos: PPGAU/ 
USP, 2003. 
189 Criada por iniciativa de Darcy Vargas, em 28 de agosto de 1942, a LBA nasceu com o objetivo de 
auxiliar as famílias dos soldados brasileiros enviados para lutar na 2ª guerra mundial. No estado do Rio, a 
presidência da instituição ficou a encargo de Alzira Vargas do Amaral Peixoto, que assim como as demais 
primeiras-damas dos interventores federais e governadores estaduais, haviam sido convocadas a instituir 
uma representação da LBA em seus respectivos estados. COSTA apud SOHIET, Rachel e Suely Gomes 
Costa. Tutela e devir das mulheres no espaço público: Alzirinha e Evita. In: CÔRTE, Andrea Telo da 
(org). Amaral Peixoto: história, memória e política. Niterói: FUNARJ/ Imprensa Oficial, 2012. p. 155 
190 Gazeta de Notícias, 25/12/1942, p. 3. 
191 Idem. 
192 Gazeta de Notícias, 14/6/1944, p. 4. 
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por manter os serviços médicos e sociais da instituição, a LBA também realizou um 

projeto de hortas comunitárias junto à FLOF193, bem como ali localizou um dos postos 

de puericultura mantidos pela instituição194.  

 
Fig. 1: “Aspectos do Campo do Ipiranga, onde foram inauguradas as casas operárias”. In: O Malho, ano 

IV, 1943, p. 192. 
   

  Sendo aquele um período em que o “esforço de guerra” estava em vigor, a 

interventoria fluminense buscava assistir aos trabalhadores pobres em suas necessidades 

básicas “alimentação, habitação e educação”195, a fim de contribuir para a construção do 

“cidadão-trabalhador” de acordo com o modelo preconizado pelo Estado Novo. Entre 

outros projetos de habitação realizados pela LBA, destacamos ainda uma doação de 

apartamentos localizados no bairro de Pendotiba para as viúvas dos combatentes da 

FEB mortos no front196 e a construção de condomínios com a mesma finalidade, 

localizados no bairro da Engenhoca. Sobre este último, o projeto iniciou com a 
                                                           
193 Eram estas as “hortas da vitória”, que abordaremos no capítulo 2. Gazeta de Notícias, 29/2/1944, p. 4. 
194 Os postos de puericultura e medicina contabilizavam um total de nove, que se encontravam assim 
distribuídos: Fundação Lar Operário Fluminense (FLOF), que atendia os bairros do Fonseca e São 
Lourenço, posto do Caramujo, posto da Engenhoca, Instituto de Proteção à Infância de Niterói (IPAIN), 
que atendia os bairros do Ingá, Boa Viagem e Gragoatá, posto de Pendotiba, posto de Jurujuba, posto da 
Ponta d’Areia, posto do Cubango e posto São Vicente de Paulo, que atendia os bairros do Viradouro, São 
Francisco, Charitas e Icaraí. Cf. CPDOC/ FGV. FONSECA, Ana Luiza Paez. Uma tentativa de 
organização social de comunidade através de articulação entre serviços assistenciais e a Legião 
Brasileira de Assistência. Trabalho de conclusão de curso apresentado à Escola de Serviço Social, 
Niterói, 1950. 
195 GOMES, Ângela de Castro. A Invenção do Trabalhismo. Op. cit. p. 243. Abordaremos mais 
detidamente o impacto da Segunda Guerra Mundial sobre os trabalhadores no capítulo 2. 
196 Em Pendotiba, os imóveis entregues resultaram de uma doação feita por Luiz Alves de Castro, diretor 
da Empresa Fluminense de Diversões Ltda. Na cerimônia de assinatura da primeira escritura, o mesmo 
empresário chegou a oferecer à LBA fluminense mais 19 prédios para este mesmo fim. Cf. Tribuna 
Popular, 1/7/1945, p. 1. 
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construção de oito blocos de apartamentos que não teve continuidade e com isso, a 

região passou a ser ocupada com novas habitações, tendência que se intensificou 

bastante a partir de 1959 e que deu origem a favela Nova Brasília197. 

Em um processo semelhante, a Vila Ipiranga também não ficou restrita às casas 

construídas pelo governo e nem tampouco pelo IPASE. Afinal, além do número 

insuficiente de casas, nem todos os trabalhadores do local dispunham de “valores 

módicos” para pagar um aluguel. Além disso, muito antes da construção das primeiras 

casas modelares pelo estado, a Vila Ipiranga – antes chamada de Campo do Ipiranga, já 

era habitada pelos trabalhadores da cidade:  

 

Pra gente não morar em baixo da ponte, papai comprou um barracão 
de pau a pique no Campo do Ipiranga (...). Dois cômodos de pau a 
pique. Em dia de domingo fizemos forma pra tijolo, fizemos tijolo, 
depois que fizemos tijolo que dava pra fazer uma casa, derrubamos 
aquela e suspendemos a de tijolo. Tá lá a casa até hoje198.  

 

A autoconstrução de suas casas muitas vezes vinha acompanhada de melhorias 

na infraestrutura local, como o antigo poço reformado pela família de Abdiel com 

auxílio dos demais moradores da localidade: “Tinha até um poço muito mal feito, muito 

ruim. Papai chegou, foi a primeira coisa que ele fez, convocou os vizinhos e disse olha, 

nós vamos melhorar a situação desse poço (...). A vizinhança gostou muito, deu mais 

água no poço, o poço servia bem”199. Muito diferente da imagem construída pelo 

Estado, que com frequência enfatizava apenas as “carências” e “desajustamentos” dos 

moradores das favelas200, a população residente nestes bairros procurava através da 

construção da casa própria e da realização de melhorias locais, promover ações 

concretas para melhorar as suas vidas.   

A mobilização coletiva dos moradores também pode ser verificada através da 

atuação do Centro Pró-Melhoramentos da Vila Ipiranga fundado em 1941201, entidade 

esta que foi responsável, inclusive, pela instalação da FLOF naquela localidade. 

                                                           
197 BPN. Ação comunitária em área urbana. LBA, Niterói: 1978. p. 3.  
198 MACHADO, Abdiel Vieira. Op. cit. 
199 Idem. 
200 De forma semelhante com que as Missões Culturais tratavam de tentar “corrigir” os “desajustamentos” 
da população rural, o Serviço Social buscava cuidar destes problemas junto à classe operária nas cidades. 
Para um estudo comparativo entre a população rural do interior do estado e a sua vida nas favelas na 
capital fluminense elaborado no início dos anos 1950, ver: CPDOC/ FGV. BARCELLOS, Fernanda 
Augusta Vieira. Os marginais de Araruama: estudo sociológico comparativo entre os marginais de 
Araruama e as favelas de Niterói. Op. cit.  
201 O Fluminense, 25/11/1941, p. 1.  
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Coordenado pelo líder comunitário Manuel Araújo dos Santos – o “Sergipano”, os 

membros desta associação mobilizaram-se para que fosse inaugurado um grupo escolar 

no local, além de outros melhoramentos. Militante comunista, Sergipano foi o 

responsável pela instalação do Comitê Democrático Popular (CDP) na Vila Ipiranga 

bem como ajudou a fundar outros comitês na cidade. Ao longo da sua trajetória, o líder 

comunitário enfrentou prisões e detenções202 e esteve à frente dos inúmeros protestos da 

população local contra as tentativas de despejo por parte do IPASE, que desejava 

retomar a área203.  

A luta contra o risco iminente de perder as suas casas, também foi vivenciado de 

perto pelos moradores do Morro do Martins e do Morro Juca Branco.  Durante os anos 

1950, a supervalorização dos terrenos planos na capital fluminense e o progressivo 

crescimento populacional, motivaram a ação de grileiros e de antigos proprietários de 

terras contra a população das favelas que por sua vez, se articularam para impedir os 

despejos204.   

Com barro, sapê, zinco e lata – e com muito pouco tijolo e quase nenhum 

cimento205 – os trabalhadores de Niterói foram construindo as suas casas nos terrenos 

mais acidentados da cidade. Usando a maior parte do seu tempo livre para a 

autoconstrução de suas moradas, este trabalhador, que já era espoliado dentro do espaço 

de trabalho a partir da incompatibilidade verificada entre o esforço que empreendia e o 

salário que recebia, parecia perder também o seu direito à cidade. Impelido a ocupar os 

terrenos baldios, ausentes de qualquer infraestrutura e empregando a sua própria força 

de trabalho e a da sua família para lhes garantir condições mínimas de sobrevivência, 

estes trabalhadores acabavam por experimentar também a espoliação urbana, fenômeno 

comum no processo de urbanização brasileira206. Por outro lado, não podemos perder de 

                                                           
202 Sergipano foi preso em 26/11/1935, 21/10/1937, 21/11/1939, 14/1/1949 e 1/5/1949 por acusações de 
extremismo e comunismo. Consta que na prisão ocorrida em 1937, ele foi solto por ordem de Amaral 
Peixoto. Cf. APERJ. Divisão de Ordem Política e Social (DOPS). Prontuário de Manuel de Araújo dos 
Santos. PRONT. RJ. 4.218. 
203“O despejo da Vila Ipiranga”. O Fluminense, 31/7/1949, p. 2; “Vila Ipiranga: um mundo abandonado 
no coração da cidade”. Diário do Povo, 1/12/1951, p. 1-2; “Pânico na Vila Ipiranga: milhares de famílias 
ameaçadas de despejo!”. Diário do Povo, 7/2/1956, p. 1-2.  
204 “Um grileiro no morro Juca Branco”. Diário do Povo, 18/3/1954, p. 1; “Ameaçados de despejo os 
moradores do Morro do Martins em São Gonçalo”. Diário do Povo, 9/3/1956, p. 6.  
205 Segundo um levantamento feito a partir de um estudo monográfico no ano de 1952, as construções 
erigidas nas favelas de Niterói no início dos anos 1950, constituíam-se de: paredes de barro (85%); chão 
de terra batida (92%); cobertura de lata ou zinco (78%); cobertura de sapê (3,8%). Segundo este estudo, 
apenas 4,9% das casas possuíam paredes de tijolo e 29% cobertura de telha. Cf. CPDOC/ FGV. 
BARCELLOS, Fernanda Augusta Vieira. Os marginais de Araruama: estudo sociológico comparativo 
entre os marginais de Araruama e as favelas de Niterói. Op. cit. 
206 KOWARICK, Lúcio. A espoliação urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993. p. 59-75. 
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vista que a cidade não é só feita de asfalto e prédios de cimento. Ao ocupar o espaço e 

imprimir as suas marcas à cidade, a classe trabalhadora interagia com espaço urbano, 

ainda que imersa a uma experiência profundamente excludente.  

Sobre este aspecto, Edward Soja nos fornece um arcabouço teórico interessante.  

A partir de suas considerações acerca do conceito de “dialética sócio-espacial”, que 

procura pensar a estrutura do espaço como “(...) um componente dialeticamente 

definido das relações de produção gerais, relações estas que são simultaneamente 

sociais e espaciais”207, o autor considera reducionista pensar o espaço apenas como um 

ambiente segregado, polarizado em “centros dominantes” e “periferias subordinadas”. 

Afinal, as forças que se encontram em disputa em sua organização, por mais desiguais, 

estão em constante inter-relação. 

 Expressando uma espécie de código de conduta dentro da experiência 

comunitária, a solidariedade consistia em um elemento chave para o reforço dos laços 

de amizade e vizinhança dentro dos bairros operários e favelas. Ainda que não possa ser 

tomada como algo inerente a vida comunitária208 e nem tampouco onipresente, visto que 

os seus graus de intensidade e alcance poderiam variar entre si, a solidariedade, quando 

acionada, sempre cumpre um papel importante nas relações tecidas no interior da 

comunidade209. Nos bairros situados na região operária de Niterói, já observamos como 

determinadas ações conjuntas entre os moradores possibilitaram algumas melhorias 

locais. Estas ações, quando acompanhadas por um sentimento mútuo de solidariedade, 

criava um sentido de coletividade entre os seus membros, ainda que no interior da 

comunidade existissem dissensos e clivagens: “Papai morreu de tuberculose e a 

vizinhança ajudou muito, porque papai caiu em cima de uma cama, fraco e a vizinhança 

toda que ajudava”210, diz Neide Ribeiro Nogueira sobre os seus vizinhos no bairro 

Venda da Cruz.  

                                                           
207SOJA, Edward. “A dialética sócio-espacial”. In: Geografias pós-modernas: reafirmação do espaço na 
teoria social crítica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1993. p. 99. 
208 Na introdução do seu trabalho, Paulo Fontes faz uma consistente discussão bibliográfica a respeito do 
conceito de comunidade. Entre outros aspectos, o autor chama a atenção para os riscos de conceber a “(...) 
solidariedade de classe como uma consequência ‘natural’ da vida comunitária”, como uma espécie de 
“fator ecológico” que proporciona unidade e coesão dos trabalhadores, explicando a sua consciência de 
classe. In: FONTES, Paulo. Um nordeste em São Paulo. Op. cit. p. 23.    
209 Adriano Duarte chama a atenção para as diferenças entre bairro e comunidade, salientando que a 
relação entre um e outro só faz sentido quando pensadas historicamente. “Somente em certas 
circunstâncias as pessoas, moradoras de um determinado bairro, se sentem compartilhando uma 
experiência comum e, nesses momentos, se definem como comunidade”. In: DUARTE, Adriano. Os 
sentidos da comunidade: notas para um estudo sobre bairros operários e identidade cultural. Trajetos. 
Fortaleza, vol. 1, nº 2. p. 105. 
210 NOGUEIRA, Neide Ribeiro. Op. cit. 
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 A solidariedade entre vizinhos nos momentos difíceis não raro, encontrava nas 

mulheres um elemento central. Afinal, se o espaço de trabalho era principalmente 

ocupado por homens, o espaço da comunidade era, sobretudo, composto por mulheres 

mesmo quando estas ocupavam os dois espaços concomitantemente: “Eu só conheci a 

mãe dela que por sinal, era uma senhora muito prestativa”211. “Ela gostava de atender o 

pessoal, às vezes um remédio, um chá”212, diz Degenildo e Irineu sobre as suas sogras. 

Já a militante comunista Maria Felisberta Trindade, que ajudou a fundar – por 

determinação do Partido, a Associação Feminina Fluminense no bairro da Venda da 

Cruz, relata: “No final, eu me entrosei bem com aquelas mulheres que poderiam ser 

minha avó. Elas admiravam aquela garotinha metida com elas, me ajudaram quando eu 

tive Zélia. Rita Campos me ajudou, fez o enxovalzinho todo de Zélia. Foi lindo!”213  

A articulação coletiva das mulheres encontrou na Associação Feminina 

Fluminense, organizada em 1945, o seu momento de maior visibilidade. Porém, antes 

mesmo de serem organizadas oficialmente, as lutas das mulheres já se fazia visível nos 

bairros operários. No ano de 1944, por exemplo, as moradoras do bairro do Barreto se 

uniram para impedir que uma fábrica fosse construída ao lado da Creche Maternal 1º de 

Maio e ao final, conseguiram que a obra fosse embargada214. Essa creche, que buscava 

aliar os cuidados com os filhos das operárias e o oferecimento de serviços de saúde para 

as crianças e gestantes215, prestava um serviço essencial para as mães que precisavam 

trabalhar para ajudar a sustentar as suas famílias e que careciam de assistência de saúde 

regular para os seus filhos, assustadoramente expresso nos altos índices de mortalidade 

infantil na capital fluminense216. O risco de morte iminente vivenciado no campo se 

mantinha nas cidades, podendo criar, mais uma vez, um terrível sentimento de 

continuidade com o passado: “Eu tive doze filhos, duas meninas morreram ainda 

                                                           
211 PINTO, Degenildo da Silva. Op. cit. 
212 SOUZA, Irineu José. Op. cit. 
213 TRINDADE, Maria Felisberta. Entrevista concedida à Judite Rodrigues Pucu. Niterói, 28/5/2001 e 
26/7/2001. Arquivo pessoal da pesquisadora.  
214 Correio da Manhã, 28/7/1944. p. 3. 
215 Inaugurada em 1935, a Casa Maternal 1º de Maio foi incorporada à Divisão de Amparo à Maternidade, 
à Infância e à Adolescência em 1940, já sobre interventoria de Amaral Peixoto. Desde a sua criação, o seu 
objetivo maior era “recolher o filho da mulher operária, da mulher que trabalha fora do lar” (A Noite, 
1/10/1935). A partir do Decreto-Lei 163/40, no entanto, a creche passou a oferecer em suas dependências 
um Centro de Saúde especializado em higiene infantil e atendimento neonatal (O Imparcial, 27/7/1940, p. 
7).  
216 Desde o início do século, a mortalidade infantil figurava como uma das grandes preocupações dos 
governantes do estado. Epidemias e má alimentação eram apontadas como principais causa mortis das 
crianças. Nos anos 1940, cerca de 20% dos óbitos registrados na cidade, correspondiam a crianças com 
menos de um ano de idade Cf. IBGE. Sinopse Estatística do Município de Niterói. Rio de Janeiro, 1948. 
p. 33. 
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crianças de infecção intestinal”217; “Eu tive um filho com os pés tortos que morreu na 

mesa de cirurgia com onze meses”218.  

  Apesar da sua importância, o direito legal reservado às mulheres de contar com 

uma creche no seu local de trabalho era não somente ignorado pelas fábricas219, mas 

também pelos sindicatos. Afinal, as pautas relacionadas aos direitos das mulheres 

raramente figuravam como prioritárias nas entidades sindicais, conforme já abordamos. 

O espaço do bairro, portanto, representou um lugar onde as lutas femininas se 

processavam com maior flexibilidade e tolerância por parte dos homens. Através de 

centros, comitês e associações organizadas nos bairros, as mulheres tomaram parte e em 

algumas ocasiões, até assumiram a liderança de movimentos que buscavam conquistar 

melhorias em seus locais de moradia220. 

  Ao percorrer territórios onde muitas vezes, o sindicato não alcançava a 

Associação Feminina Fluminense desempenhou um papel importante nas lutas das 

mulheres operárias em Niterói chegando inclusive, a tomar parte de greves que 

envolviam um grande número de trabalhadoras, como foi o caso da greve dos operários 

da Cia. Manufatora Fluminense de Tecidos em 1949221. Contando com sede própria e 

desenvolvendo um trabalho que, segundo Maria Felisberta Trindade, aliou 

assistencialismo com “uma ação mais politizada”222, a Associação contribuiu para dar 

maior visibilidade às reivindicações das mulheres da capital fluminense ao mesmo 

tempo em que procurava situar-lhes dentro de um debate político mais amplo que 

enfatizava a luta por direitos. 

 Outro espaço que ficava reservado às mulheres era o das festividades. Diferente 

do papel desempenhado pelas associações femininas e de bairro, as festas configuravam 

mais um espaço onde as mulheres se uniam e se articulavam, ainda que com outros 

objetivos: “Ah que beleza! No campo do Manufatora! Aí, os operários de cada seção era 

                                                           
217 SOUZA, Irineu José. Op. cit. 
218 SILVA, Célia da Conceição. Op. cit.  
219 A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) determinou que empresas com mais de 30 mulheres 
trabalhadoras tivessem um lugar destinado à guarda das crianças durante o período de amamentação. 
220 Algumas pesquisas situadas em outras localidades, também enfatizam a participação das mulheres em 
lutas de bairro neste período, tal como podemos verificar no estudo de Murilo Leal localizado na capital 
paulista. LEAL, Murilo. A Reinvenção da classe trabalhadora (1953-1964). Op. cit.   
221 “Nós tivemos pela Associação Feminina um trabalho muito importante, no final da década de 40 e 
início de 50, que foi a participação nos movimentos grevistas nas lutas das tecelãs da Fábrica de Tecidos 
do Barreto – Manufatora Fluminense”. TRINDADE, Maria Felisberta. Op. cit. Voltaremos a tratar da 
greve dos têxteis de 1949 no capítulo 3. 
222“Era um salão muito bom, e nós desenvolvíamos um trabalho também ‘assistencialista’ porque o 
objetivo era trazer a mulher para sede através disso, a gente ter uma ação mais politizada”. Idem. 
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escolhida para fazer a quadrilha, né? (...) Dancei muitas, adorava dançar quadrilha!”223; 

“O meu pai organizava uma festa que era a Festa de São Pedro (...). Então, as donas de 

casa, como minha mãe, e outras que moravam naquelas casinhas velhas, pobrezinhas, 

uma cozinhava o aipim, outra fazia a batata-doce (...)”224. 

 

O Departamento Feminino era muito atuante na organização de 
eventos, colaborando com arrumação do salão em dia de baile, 
promovendo e sugerindo festividade. Nós tínhamos durante o mês de 
junho, a festa junina lá no clube eram muito concorridas e elas tinham 
uma participação muito efetiva na confecção daqueles doces típicos 
nas festas de São João, Santo Antônio, São Pedro... Então, elas sempre 
participavam dessa forma. E também participavam da torcida do 
clube, quando o nosso Manufatora ia jogar, algumas iam e 
participavam ativamente225. 

 

  As festas juninas, realizadas em homenagens aos santos, eram acompanhadas 

por leilões e danças tal qual se fazia no interior do estado, local de origem da maior 

parte dos trabalhadores226. Organizadas nas fábricas, nos clubes e nos bairros e contando 

com a participação de homens e a colaboração massiva das mulheres, as festividades 

representavam momentos de lazer importantes para os trabalhadores que enfrentavam 

uma rotina de trabalho exaustiva e configuravam espaços onde redes de sociabilidade 

podiam ser tecidas e laços de amizade e vizinhança, fortalecidos.   

  Nos clubes fabris e de bairro, os homens compunham majoritariamente os 

quadros da direção e integravam os times de futebol e às mulheres ficava reservado 

Departamento Feminino e a participação em algumas poucas modalidades esportivas 

que eram organizadas em alguns clubes227. As tarefas femininas também podiam ser 

                                                           
223 NOGUEIRA, Neide Ribeiro. Op. cit. 
224 FONSECA, Nilma Leal. Entrevista concedida à autora. Niterói, 20/8/2009. Apesar de nunca ter 
trabalhado como operária fabril, Nilma era filha de um carpinteiro da Cia. Lloyd Brasileiro que, 
juntamente com a sua família, organizava festas e blocos de carnaval no bairro do Barreto.   
225 MIRANDA, Roberto. Entrevista concedida à autora. Niterói, 30/8/2009. Roberto Miranda ingressou 
aos 15 anos como desenhista do setor de gravação da Cia. Manufatora Fluminense de Tecidos, em 1958. 
O pai de Roberto, Hercílio e o seu avô, Belarmino, compuseram durante anos a diretoria do  Manufatora 
Atlético Clube.  
226 “Na época a gente acompanhava aqueles bailes, aquelas festas assim de igreja. A gente ia aqueles 
bailes, era muito concorrido no toque de harmônico (...) Não é acordeom não, é harmônico, com oito 
baixos (...). Na Festa da Paixão a gente fazia canjica. A canjica lá dava pra todo mundo que vinha”.   
SOUZA, Irineu José. Op. cit.; “São João da Barra tem as festas maiores lá, né, que é a festa de São João 
Batista, que é padroeiro até da cidade, né? E São Benedito, que é comemorado lá 31 de dezembro e 1º de 
janeiro”. PINTO, Degenildo da Silva. Op. cit. 
227 O Manufatora Atlético Clube possuía uma equipe de tênis de mesa masculina e feminina. Cf. 
Manufatora. Boletim interno. Ano II, nº 19, fevereiro de 1950. p. 4. Existe também referência a uma 
equipe de voleibol feminino que seria associada à Federação Fluminense de Desportos (FFD). Diário do 
Povo, 18/1/1956, p. 6. 
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observadas na preparação das torcidas para as partidas de futebol e na participação nos 

concursos de rainhas, princesas e madrinhas dos clubes.   

 Tradicionais em regiões operárias e fabris228, os clubes desportivos e recreativos 

de Niterói estiveram presentes na vida associativa da cidade desde pelo menos o início 

do século XX. Além dos clubes fabris, como o Manufatora Atlético Clube, o Esporte 

Clube Costeira e Esporte Clube Metalúrgico, existiam na capital fluminense clubes 

formados nos bairros como o Espírito Santo F. C. (Engenhoca), o Byron F. C (Barreto) e 

o Ypiranga F. C. (São Lourenço). Entre estes clubes, haviam àqueles considerados mais 

“aristocráticos” como o Combinado Cinco de Julho, o Humaitá Atlético Clube e a 

Sociedade Carnavalesca Bandeirantes localizados no bairro do Barreto e outros tantos 

situados na zona sul da cidade. Existia também uma infinidade de clubes formados a 

partir do futebol de várzea praticado entre os moradores dos bairros.229.  

Estes locais, que serviam de reforço da autoridade patronal – no caso dos clubes 

fabris - e de reafirmação do prestígio de certa “elite local” - no caso dos “clubes 

aristocráticos”230, configuravam importantes espaços de lazer e sociabilidade operária e 

comunitária: “O Campeonato interno, aí tinha fiação, tecelagem, estamparia, oficina, 

então nós tínhamos o campeonato interno, no campo do Manufatora”231; “Sentei muito 

na arquibancada e gritei muito para o Manufatora ganhar, nunca queria que o 

Manufatora perdesse”232;  “O Espírito Santo era um adversário tenaz do Oliveira. 

Quando eles disputavam o pau comia, como comia também no Byron e Barreto, o 

                                                           
228 HOGGART, Richard. As utilizações da cultura. Lisboa: Editora Presença, 1973. 
229 Não nos foi possível precisar a quantidade de clubes existentes em Niterói no período da nossa 
pesquisa. Nos anos 1950, faziam parte do Departamento Niteroiense de Futebol (DNF): Fluminense A. 
C., Fonseca A. C., Humaitá A. C., Byron F. C., Sepetiba F. C., Combinado Mauá E. C., Heróis F. C., 
Manufatora F. C., Cruzeiro A. C., Carris Niterói E. C., Marítimo F. C., Niteroiense F. C., Ipiranga F. C., 
Oliveiras A. C., Cruzeiro F. C., Espírito Santo F. C., Canto do Rio F. C. Prainha F. C., Vianense F. C., 
Departamento de Material Rodante F. C., Paulistano F. C., Figueira F. C., Boa Vista F. C., Palmeiras F. 
C., São Francisco F. C., Unidos de São Lourenço, contabilizando 27 agremiações filiadas. O E. C. 
Metalúrgico pertencia a Liga Gonçalense de Desportos. Diário do Povo, 7/5/1950, p. 15; 12/4/1950, p. 8. 
Cabe salientar, que muitas agremiações da cidade não eram filiadas ao DNF. De acordo com dados 
recolhidos pelo IBGE, no ano de 1949, existiam 448 associações de cunho físico, cultural e moral no 
estado do Rio, sendo que 339 delas eram desportivas. Cf. IBGE. Anuário Estatístico do Brasil. 1951, p. 
459. Diário do Povo, 7/5/1950, p. 15. 
230 Em um artigo publicado, tive a oportunidade de explorar as relações de reciprocidade política 
existente entre os dirigentes de alguns clubes e seus torcedores. AMARAL, Luciana Pucu Wollmann do. 
Barreto, “bairro operário”: trabalhadores, política e associativismo em uma comunidade operária 
fluminense nos anos 1940 e 1950. Revista Mundos do Trabalho. Vol. 3, nº 5, 2011. p. 114-135. 
231 MARTINS, Orédio Fernandes. Op. cit. 
232 NOGUEIRA, Neide Ribeiro. Op. cit. 
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Cinco de Julho e Barreto, o Cinco de Julho e Humaitá, era um jogo disputadíssimo em 

campo e também pelas torcidas, né”233. 

   

 
                 Fig. 5: Equipe do E. C. Metalúrgico. Diário do Povo, 25/4/1951, p. 8 

 

  Além das competições internas entre os próprios funcionários das fábricas 

promovidas pelos clubes fabris, ocorriam em Niterói campeonatos de futebol que eram 

organizados a nível municipal e estadual e ocorriam nos campos dos clubes (para 

àqueles que os possuíam) e no Estádio Caio Martins – que fora inaugurado em 1941. 

Divididos entre times da Primeira Categoria (titulares, aspirantes e juvenis) da Segunda 

e Terceira Categoria, o futebol fluminense atuou na maior parte do tempo no 

amadorismo, apesar dos times ficarem submetidos a uma hierarquia institucional rígida 

que envolvia as suas respectivas Ligas municipais e a Federação Fluminense de 

Desportos (FFD)234, que era o órgão responsável por organizar as atividades esportivas 

no estado. No caso de Niterói, era o Departamento Niteroiense de Futebol (DNF) que 

era filiado à FFD235. Além dos campeonatos organizados pela FFD (Campeonato 

                                                           
233 MARTINS, Manuel. Entrevista concedida à autora. Niterói: 8 jun. 2010. Manuel Martins era advogado 
trabalhista e desde a sua juventude pertencia aos quadros do PCB. Por ser uma pessoa que sempre se 
envolveu com os desportos na capital fluminense, Manuel Martins tornou-se diretor geral do 
Departamento Niteroiense de Futebol (DNF), em 1951. 
234 A Federação Fluminense de Desportos surgiu em 1941, a partir da Associação Fluminense de Esportes 
Atléticos (AFEA). A história do futebol do estado do Rio e de Niterói ainda carece de uma 
sistematização. Todas as informações aqui descritas foram extraídas do Diário do Povo e de duas páginas 
na internet mantida por pesquisadores que investigam futebol: http://www.rsssfbrasil.com/ e  
http://cacellain.com.br/ , particularmente os artigos do pesquisador Auriel de Almeida. Um artigo de 
Laércio Becker publicado na internet também nos serviu de apoio e está disponível em: 
http://www.webartigos.com/_resources/files/_modules/article/article_92575_201207241051230b0c.pdf 
Acessado em 21/1/2016.  
235 O Departamento Niteroiense de Futebol foi criado em 1947 a partir do Departamento Autônomo de 
Futebol (DAF). No ano de 1949, o Departamento Niteroiense de Basquetebol e o Departamento 
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Fluminense de Futebol) e pelo DNF (Copa Niterói), ocorriam outras competições 

paralelas na capital fluminense como o Campeonato Intersindical, Campeonato dos 

bairros, Taça Eficiência, Campeonato da Categoria Popular, entre outros, que poderiam 

ser organizados pelo DNF ou não236.  

  Todos os campeonatos, inclusive os estaduais, ocorriam sem regularidade e por 

diversos motivos eram constantes os atrasos nas tabelas. Tendo passado por uma breve 

fase na qual aderiu ao profissionalismo237, o futebol fluminense manteve-se no 

amadorismo até 1952, quando novamente tentou ingressar no profissionalismo, 

instalando uma grave crise no cenário desportivo do estado. Esta peleja política, que 

rivalizou o presidente da FFD e ex delegado da DOPS, Ramos de Freitas e o militante 

comunista e diretor-geral do DNF, Manuel Martins, levou a um “racha” entre os clubes, 

dividindo-os entre aqueles que apoiavam o amadorismo e aderiram ao 

profissionalismo238. A batalha judicial decorrente desta disputa levou à intervenção no 

DNF e a paralisação temporária dos campeonatos no estado, que meses depois, foram 

retomados subdivididos em duas categorias, amadores e profissionais239.  

  A justificativa para profissionalização do futebol fluminense estava no exemplo 

de outros estados, que já haviam aderido à profissionalização e eram bem sucedidos em 

seus campeonatos – tais como São Paulo e Distrito Federal e na “crise” instalada nos 

clubes do estado do Rio que não conseguiam impedir a migração de “craques” para o 

futebol carioca240. Além disso, Ramos de Freitas procurava, como forma de garantir a 

efetiva institucionalização do futebol fluminense, combater os clubes “clandestinos e 

teimosos” que não eram filiados as Ligas dos seus municípios e, portanto, “sujeitos a 

sofrer processo criminal se as autoridades quiserem cumprir seus deveres”241.   

                                                                                                                                                                          

Autônomo de Voleibol também integravam a FFD. Neste mesmo ano, identificamos que 28 Ligas e mais 
os três Departamentos niteroienses eram filiadas a FFD. Diário do Povo, 6/1/1949, p. 8. 
236 Campeonato Intersindical: Diário do Povo, 21/10/1949; Campeonato dos bairros: Diário do Povo, 
6/1/1949, p. 8; Taça Eficiência: Diário do Povo, 5/12/1951, p. 8; Categoria Popular: Diário do Povo, 
2/8/1950, p. 8;  
237 Em 1934, o futebol fluminense tentou inserir-se no profissionalismo, mas acabou retornando ao 
amadorismo em 1941.  
238 Os times Oliveiras F. C., Espírito Santo F. C., Cruzeiro F. C.; Atlettico F. C., Byron F. C. e 
Manufatora A. C. se mantiveram no amadorismo, tal como defendia Manuel Martins e os times Cruzeiro 
F. C., Fonseca F. C., Ipiranga F. C. e Niteroiense F. C. aderiram ao profissionalismo, defendido por 
Ramos de Freitas. Diário do Povo, 20/1/1953, p. 6. 
239 Diário do Povo, 17/9/1952; 4/7/1953, p. 8; 17/7/1953; 21/7/1953; 25/7/1953; 29/7/1953. 
240 Diário do Povo, 20/1/1953, p. 6 
241 Diário do Povo, 18/8/1949, p. 8. 
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  Estes clubes improvisados, que muitas vezes não possuíam campo e nem sede, 

geralmente fugiam ao controle das fábricas e instituições242 e caracterizavam-se pela 

espontaneidade em sua formação e na maneira com que ia recebendo adeptos. Afinal, 

ainda que outros esportes como o box e tênis de mesa243 gozassem de certa popularidade 

entre os trabalhadores da cidade, o futebol era a principal atividade desportiva praticada 

e justamente por isso – à semelhança do que assistimos em outras localidades do país244, 

funcionou como um importante catalisador de experiências operárias e comunitárias e 

de afirmação de identidades. 

  Apesar de ter insistido no profissionalismo, o futebol fluminense volta-se 

exclusivamente para o amadorismo em 1963245. Mesmo antes, em meados dos anos 

1950, verificamos que o futebol amador prevalecia diante das competições 

profissionais, profundamente marcadas por rivalidades entre os dirigentes dos clubes. 

Em 1956, o XIV Campeonato Fluminense de Futebol Amador reuniu times de 26 

municípios, enquanto os times profissionais se encontravam em crise “por influência 

das paixões”246. Em 1957 e 1959, foram realizados o I e II Campeonato Independente 

que reuniu “times avulsos” – não filiados a FFD de Niterói e São Gonçalo247.  

  Além do futebol, os clubes da cidade contavam com uma atividade recreativa 

intensa, que incluíam bailes e festividades que obedeciam a um calendário festivo. Nos 

clubes fabris e operários, além das festas juninas e concursos de rainha, a comemoração 

do 1º de Maio também integrava a agenda de datas comemorativas. Em todos os clubes 

– fossem eles operários, de bairro ou “aristocráticos”, o carnaval era festejado em bailes 

que iniciavam ainda no início do mês de janeiro e reuniam um grande número de 

                                                           
242 Paulo Fontes chama a atenção para a infinidade de times de várzea organizados em São Miguel 
Paulista nos anos 1940 e 1950 que escapavam ao controle fabril e de instituições como o Serviço Social 
da Indústria (Sesi). Percebemos aqui, à semelhança do que foi observado por Fontes, que em Niterói 
vários times de várzea foram criados sem vinculação com as fábricas, ao DNF ou a FFD. Cf. FONTES, 
Paulo. Um Nordeste em São Paulo. Op. cit. p. 145-147.  
243 Em nossa pesquisa feita junto ao Diário do Povo, pudemos identificar que as atividades esportivas 
relativas ao vôlei, basquete, box, tênis de mesa, natação, ciclismo, atletismo e remo também chegaram a 
ser organizadas pela FFD. 
244 Várias referências estão citadas ao final deste trabalho, tais como: LEAL (2011), FONTES (2008), 
FORTES (2004), DUARTE (2002), entre outros. Para uma publicação recente que trata da importância do 
futebol no Brasil, ver: FONTES, Paulo e Bernardo Buarque de Hollanda (org.). The Country of Football: 
Politics, Popular Culture, and the Beautiful Game in Brazil. London: Hurst & Company, 2014. O artigo 
de Fontes particularmente, intitulado “Futebol De Várzea' and the Working Class: Amateur Football 
Clubs in São Paulo, 1940s-1960s” trata da importância do futebol de várzea para a afirmação de 
identidades locais e para a relação que os brasileiros irão construir com essa prática esportiva. 
245 Segundo informações obtidas junto ao site da Rsssf Brasil, entre 1960 e 1962, o Departamento 
Especial de Futebol Niteroiense (DEFN) organizou apenas campeonatos profissionais.  
246 Diário do Povo, 18/1/1956. 
247 Diário do Povo, 1/5/1957; 22/5/1957; 22/3/1957. 
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pessoas.  Há de se observar, porém, que segundo a opinião de alguns dos entrevistados, 

determinados clubes pareciam vedados aos operários: “Esses clubes, quase todos eles, o 

Cinco de Julho, por exemplo, tinham quase que um preconceito, os negros não tinham 

muito acesso”248; “Podia, mas não ia. Era diferente o ambiente social. O Humaitá era 

frequentado por banqueiros, dono de jogo do bicho, dono de comércio, pessoas que 

tinham um poder aquisitivo melhor”249.  

 Ainda que o preconceito racial ou econômico figurasse como um fator de 

segregação no que diz respeito à frequência dos trabalhadores em alguns clubes, na rua 

e nas praças o carnaval era democraticamente comemorado: “Ah, carnaval tinha. Tinha 

a banda do Ouriço, Tudo Sabe e Nada Diz e sábado de carnaval tinha o Bloco da Meia 

Noite. Meia noite e a todo mundo para o Barreto. O Barreto era uma festa”250; “Saía 

com o Bloco da Meia Noite e tinha o Bloco do Batista também. Tinha esses dois blocos 

que saíam muitos operários. Era o grito de carnaval do Barreto e ia até de madrugada na 

praça, que era uma praça mais aberta”251. “A Embaixada partia da sede do Espírito 

Santo Futebol Clube e as Solterinhas de um prédio da Rua Galvão. No encontro dos 

blocos a porrada comia, principalmente na disputa dos porta-bandeiras”252.    

 A rivalidade entre os blocos, manifestada no som mais alto da bateria ou até em 

eventuais embates físicos quando as multidões se cruzavam nas ruas, ocorria também 

nas disputas das marchinhas compostas ou tocadas pelos blocos que faziam mais 

sucesso junto ao público:  

   

Eu durante o ano inteiro/ Sou escravo do trabalho/ “Meto os peitos” 
bato o “malho”/ Cumpro as minhas obrigações/ Mas durante o 
Carnaval/ i, ai, ai, meu patrão/ Não conte comigo não/ Não conte 
comigo não  
Já comprei a fantasia da Maria/ Nos três dias vou guardar meu 
macacão/ Vou fazer um “bate fundo” na cidade/ Gozar a mocidade/ 
Desabafar o meu coração253.  

 
 

Ainda que não possamos precisar qual era o regime de funcionamento das 

fábricas de Niterói durante o período de Carnaval, o extenso calendário festivo da 

                                                           
248 MELLO, Helênio Nazareth de. Op. cit. 
249 FONSECA, Nilma Leal. Op. cit. 
250 NOGUEIRA, Neide Ribeiro. Op. cit. 
251 FONSECA, Nilma Leal. Op. cit. 
252 MARTINS, Manoel. O sobrevivente do tempo em que a liberdade era um sonho. (mimeo).  
253 “Escravo do Trabalho”. Samba de Antonio de Almeida e Oldemar Magalhães. Diário do Povo. 
21/01/1950. p. 8. 
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capital fluminense “durante os três dias do reinado de Momo”254 sugere que aquele era  

um período de festas e (eventualmente) de não trabalho. Durante os três dias de carnaval 

o “regime de escravidão” do trabalho fabril era temporariamente abolido, tal como 

sugere o samba “Escravo do Trabalho”. E mesmo naqueles estabelecimentos que 

optavam por manter certa regularidade em seu funcionamento, a nova fisionomia que a 

cidade adquiria durante os festejos não conseguia evitar que a rotina de trabalho fosse, 

no mínimo, impactada.   

Mesmo antes que os três dias de liberdade fossem decretados, a cidade era 

tomada por uma enxurrada de blocos que promoviam nas ruas e nas praças, angus a 

baiana, feijoadas, peixadas e até festivais de cachorro quente, tudo sempre 

acompanhado por muito samba. Gritos de carnaval, festivais de confete, até a “Maria” 

que não costumava sair muito de casa, vestia a sua fantasia para desmanchá-la no 

tradicional banho de mar a fantasia do bloco dos “Rapinhas”255. Mas, seria aquele um 

breve momento de “inversão para manutenção de hierarquias” como sugeriu Roberto 

Da Matta256? Seria aquela liberdade apenas ilusória para ocultar estratégias que 

desejavam a manutenção da ordem e até mesmo, a perpetuação da “escravidão”? 

Afirmar tal coisa seria apenas levar em conta o ponto de vista do Estado que não há 

muito, havia oficializado o carnaval impondo-lhe uma série de regras257 ou dos patrões 

que resolviam conceder “alforria” aos seus trabalhadores apenas durante os dias de 

festejo. Configurando-se como espaços de sociabilidade heterogêneos que reuniam 

pessoas que buscavam compartilhar o objetivo comum de colocar o seu bloco ou escola 

de samba na rua ou simplesmente juntar-se a eles para divertir-se, o carnaval 

                                                           
254 Segundo o jornal Diário do Povo, grande parte das empresas dispensava os seus trabalhadores 
“durante os três dias do reinado de Momo”. Diário do Povo, 27/2/1954, p.1 e 2. Ainda que não nos seja 
possível confirmar esta informação, visto que não localizamos nenhuma lei ou portaria municipal que 
tratasse do assunto, identificamos que no carnaval de 1949, os comerciários se posicionaram 
contrariamente a portaria nº 22, de 22/2/1949, que determinava o funcionamento do comércio durante 
todo o período de carnaval. Em reunião com o então prefeito Rocha Werneck, os comerciários 
conseguiram reverter a decisão o obtiveram o feriado no domingo de carnaval e expediente apenas para 
estabelecimentos considerados de utilidade pública até meio dia de terça-feira e na quarta-feira de cinzas 
todos os estabelecimentos deveriam reabrir após o meio dia. Na segunda-feira, o expediente era normal 
para todos os estabelecimentos comerciais. Diário do Povo, 25/2/1949, p. 1 e 2. 
255 “Banho de mar a fantasia dos Rapinhas; Angu a Baiana do Deixa Falar” Diário do Povo, 8/1/1949, p. 
6 ; “No domingo o cachorro quente do Bloco da Meia Noite; Baita peixada na Ala Sique Sique” Diário 
do Povo, 3/2/1949, p. 5  “A turma do Sereno do Barreto promove hoje uma batalha de confeti” Diário do 
Povo, 11/1/1949, p. 6 
256 DA MATTA apud SOHIET, Rachel. Reflexões sobre o carnaval na historiografia – algumas 
abordagens. Revista Tempo, Rio de Janeiro, nº 7, 1999. p. 14 
257 O Carnaval foi oficializado em 1932. Para mais, ver: GUIMARÃES, Helenise Monteiro e Raphael 
David dos Santos Filho. Carnaval dos anos de 1940: as muitas fantasias de um folião. Textos escolhidos 
de cultura e arte populares. Rio de Janeiro, vol. 9, nº 1, p. 7-19, 2012. 
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representava um momento particular para intercâmbio de experiências e de valorização 

– mais do que afirmação - de identidades.   

A confecção das fantasias, a escolha do samba, a saída nos blocos, à competição 

entre eles. Este cenário extremamente criativo e inovador possibilitava que os atores 

sociais reforçassem e recriassem os seus laços, bem como interferissem na reformulação 

de suas próprias representações. Dentro desta perspectiva, não só o Estado com as suas 

formulações discursivas sobre o que era “ser trabalhador” ou sobre o que era “ser 

brasileiro” – imagens que durante o carnaval adquiriam uma atmosfera festiva e lúdica, 

que influenciavam na construção destas identidades. Os demais atores envolvidos 

(moradores das comunidades, sambistas, carnavalescos, porta bandeiras, operários e 

patrões) tinham um peso decisivo nesta verdadeira “luta de representações”258 que no 

cenário de fantasia e no ambiente social um pouco mais permissivo (ainda que 

vigilante) do carnaval, ganhava força. 

 Na “cidade sorriso” – como Niterói ficou conhecida, o carnaval figurou durante 

anos como uma importante festa – talvez a principal - no calendário festivo da cidade. 

Abrindo a folia, o Bloco da Meia Noite organizado pelos operários da Cia. Manufatora 

Fluminense de Tecidos, saía às ruas do bairro do Barreto a meia noite de sexta-feira 

para sábado de carnaval, com os seus componentes fantasiados de caveiras e fantasmas 

e empunhando faixas e cartazes criticando os maus políticos e comerciantes 

gananciosos do bairro: 

 
O Bloco da Meia Noite que saía do rigorosamente, pontualmente, à 
meia-noite da sede do Manufatora, vinha pela Dr. March e saía 
desfilando nas ruas centrais do Barreto e depois voltava a sede do 
Manufatora. Era muito concorrido, com muita gente. (...) Tinham 
cartazes com críticas e faixas também criticando políticos que não 
estavam dando a devida atenção ao bairro. (...) Porque o Barreto 
sempre teve muitos políticos que se elegiam graças aos moradores do 
bairro e que depois de eleitos não davam a devida atenção ao bairro. 
Ele criticava também comerciantes que de alguma forma estavam 
fugindo também, cobrando preço que estava acima da média do 
mercado o que não estava dando a devida atenção ao freguês a nível 
de atendimento259. 

 

                                                           
258 Inspiro-me aqui nas reflexões feitas por Murilo Leal a partir da análise de Adalberto Paranhos (1999), 
a respeito da “luta de representações” sobre as festas e discursos dirigidos para os trabalhadores, 
sobretudo durante o segundo governo Vargas. Cf. LEAL, Murilo. A Reinvenção da classe trabalhadora. 
Op. cit. p. 372. 
259 MIRANDA, Roberto. Op. cit. 
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As críticas feitas sobre o anonimato das fantasias não raro, sofriam repreendas 

da polícia. O próprio dia em que saía o bloco desafiavam as normas vigentes, visto que 

só era considerado oficialmente carnaval de domingo a terça-feira e segundo Roberto 

Miranda, filho de um dos principais fundadores do Bloco da Meia Noite Hercílio 

Miranda: “Havia toda uma atividade policial coibindo a saída de blocos antes e após os 

três dias de carnaval. Em várias oportunidades, a polícia chegou e tentou acabar com o 

bloco quando o bloco já estava na rua desfilando ele conseguiu o aumentar em mais um 

dia o carnaval de três passaram a quatro dias.”260.  

A mistura de festa e protesto e de protesto e festa configura algo comum na 

tradição política brasileira261. Ainda que a meu ver, esta relação não tenha sido 

suficientemente aprofundada – sobretudo no que diz respeito à realização de 

manifestações festivas durante protestos262, ela marcou profundamente a relação entre 

os sujeitos e os espaços públicos durante diferentes períodos da história do país. 

Reconhecer e aprofundar analiticamente esta experiência coletiva consistiria em 

problematizar determinadas reações contraditórias (riso, descrédito, repulsa, atração, 

imprevisibilidade) que emergem a partir da relação entre protesto-festa e identificar o 

potencial transformador deste tipo de manifestação, principalmente no processo de lutas 

coletivas pela democratização dos espaços públicos.   

O carnaval do centro da cidade, onde se realizavam os desfiles oficiais das 

escolas de samba e blocos da cidade263, também configuraram locais de alegria e 

                                                           
260 MIRANDA, Roberto. Op. cit. 
261 Dialogando com a obra clássica de Eric Hobsbawn e Terence Ranger (Cf. A invenção das tradições. 
Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1984), acredito que a mistura de protesto e festa configura um elemento que 
foi incorporado às tradições de protestos brasileiros e que a cada ano, são renovados com novos 
elementos. As suas raízes são variadas e dificilmente poderiam ser cronologicamente datadas, afinal, 
como sinalizou Marcos Napolitano sobre as “festas-comício” realizadas no período de redemocratização 
brasileira dos anos 1980, “(...) o evento não surgia do vazio histórico, mas se inscreviam em práticas que 
já haviam sido exercitadas no espaço público”, apesar das novidades que os protestos de rua naquele 
momento traziam. Cf. NAPOLITANO, Marcos. O protesto de rua nos anos oitenta e a crise do regime 
militar. Revista de Sociologia e Política, nº 4, vol. 5, 1995. p. 161-174. A mistura entre festa e protesto 
que se processam nas ruas e praças (lócus privilegiado para manifestações populares de diferentes 
naturezas) ainda podem gerar reações variadas naqueles que assistem ou tomam parte deles. Este mosaico 
de sentimentos, muitas vezes contraditórios entre si, ainda não foram suficientemente analisados tanto 
pelos estudos acadêmicos quanto pelos movimentos sociais e sindicais. Estudá-los e analisá-los 
configuraria uma grande contribuição para os estudos de protestos e manifestações de massa no Brasil. 
262 O Carnaval como forma de resistência à ordem vigente foi debatido em: SOHIET, Rachel. A 
subversão pelo riso: estudos sobre o carnaval carioca da Belle Epoque ao tempo de Vargas. Rio de 
Janeiro: FGV, 1998 e PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. O Carnaval das Letras: literatura e 
folia no Rio de Janeiro do século XIX. Campinas: Unicamp, 2004. 
263 Existiam centenas de blocos e escolas de samba na cidade, entre os quais: “Boêmios do Hime” 
“Perseverantes da Costeira”, “Boêmios do Diário Oficial”, “Turunas do Lóide”, “Tudo sabe e nada diz”, 
“Inocentes canibais”, “É disso que eu gosto”, “Bloco do Boi”, “Mimoso Manacá”, “Escola de Samba 
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protesto. No carnaval de 1955, a decisão do então prefeito Alberto Fortes (UDN) em 

não ornamentar a cidade para o carnaval alegando falta de recursos, levou a um grupo 

de dirigentes dos blocos a ameaçar boicotar o desfile, caso o prefeito não cumprisse 

aquele compromisso que se repetia anualmente264. Ao final das contas, o desfile acabou 

ocorrendo, mas a comissão julgadora do desfile foi organizada pelos próprios foliões e 

não pela prefeitura da cidade265.  

  

 
Fig. 6: Baile de carnaval na sede do Sindicato dos Operários Navais. Em evidência, o ex-

presidente da entidade, João Fernandes, eleito deputado estadual em 1958. Diário do Povo, 20/1/1959. 
 

Esta relação conflituosa e intercambiável entre “festa” e “protesto” entre o 

“batente e a batucada”266, entre o lazer permitido e oficializado pelas portarias que 

versavam sobre as normas e posturas e àquele que não estava dentro dos padrões 

permitidos e tolerados, também pode ser verificada no verdadeiro tributo a boêmia feito 

pelos blocos e marchinhas naquele período. Nem sempre vista com bons olhos por 

autoridades e patrões, visto que a boêmia poderia desviar o “operário cidadão” do seu 

caminho de “regeneração”267, a boêmia foi fonte de inspiração para marchinhas e nome 

dos blocos – inclusive operários, na cidade de Niterói. No carnaval de 1949, por 

exemplo, os “Boêmios do Hime” animaram as ruas com a marchinha “Amo a Boêmia”, 

numa clara homenagem à bebida e ao tempo de não trabalho possibilitado pelos dias de 

carnaval. Já em 1955, foi a vez do criador do Bloco da Meia Noite, Hercílio Miranda, 

                                                                                                                                                                          

Sabiá” (Vila Ipiranga), “Escola de Samba Unidos do Viradouro”, “Escola de Samba Desprezados do 
Viradouro”, “Escola de Samba Combinados do Amor” (Caramujo), entre muitos outros. 
264 À semelhança do que ocorria em outros locais, como o Distrito Federal por exemplo, a prefeitura era 
responsável pela decoração nas ruas da cidade, bem como a organização do desfile que ocorria 
anualmente na Avenida Amaral Peixoto, que fora erigida em 1942 aos moldes da Avenida Rio Branco e 
Presidente Vargas. 
265 Diário do Povo, 20/2/1955, p. 1 e 2; Diário da Noite, 23/2/1955, p. 7. 
266 PARANHOS, Adalberto. Entre o trabalho e a orgia: os vaivens do samba nos anos 1930 e 1940. 
Música Popular em Revista. Campinas, Ano 1, vol. 1, 2012. p. 6-29. 
267 Idem, p. 14-21 
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ser agraciado com o prêmio de melhor marchinha brasileira do carnaval daquele ano, 

pelo o sucesso “Tem nego bebo aí”: “Foi numa casca de banana que eu pisei, pisei/ 

escorreguei quase caí/ Mas a turma lá de trás gritou: chi!/ Tem nego bebo aí/ Tem nego 

bebo aí”.  

Entre 1945 a 1964, o samba e o carnaval marcaram profundamente a experiência 

dos trabalhadores da capital fluminense. Além de figurar no calendário festivo da 

cidade, o samba embalou campanhas políticas de diferentes partidos animou festas 

populares nas praças, clubes, associações e nos Comitês Democráticos Populares 

(CDPs) que se multiplicaram na cidade a partir da segunda metade dos anos 1940. 

No carnaval de 1945, o jornal O Fluminense chamava a atenção para a falta de 

entusiasmo naquele que segundo o jornal, era um “carnaval de guerra”: “(...) o Carnaval 

não podia ter a animação e o entusiasmo dos anos anteriores de paz e que motivo 

nenhum existia para a profunda mágoa que atualmente abala tantos corações”268, 

escrevia o redator do periódico. Afinal, o conflito bélico mundial e o “estado de guerra” 

decretado no país a partir de 1942, impactou internamente o Brasil e também deixou as 

suas marcas em Niterói, assunto que abordaremos no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
268 O Fluminense, 20/2/1945, p. 1 
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2 – Guerra e Paz 

  

“Constituinte! Constituinte! Constituinte!”, gritavam em coro as numerosas 

vozes presentes no Teatro Municipal de Niterói naquela noite de 19 de setembro de 

1945. A solenidade, que foi organizada em homenagem à Força Expedicionária 

Brasileira (FEB) e promovida pela Comissão de Ajuda a FEB do estado do Rio contou 

com a participação de estudantes, ex-combatentes, líderes sindicais, trabalhadores do 

Movimento Unificador dos Trabalhadores (MUT), membros dos Comitês Democráticos 

Populares (CDPs), representantes da Liga da Defesa Nacional (LDN) e da Legião 

Brasileira de Assistência (LBA), membros do Clube Militar, entre outros269.   

 O interventor do estado do Rio Ernani do Amaral Peixoto, que estivera por 

diversas vezes no Teatro Municipal para participar dos comícios antifascistas 

organizados por estudantes durante os anos de guerra, preferiu enviar um representante 

daquela vez. O Secretário de Segurança Pública Agenor Barcellos Feio, que foi um dos 

membros fundadores da seção fluminense da Liga da Defesa Nacional, também se fez 

representar270.  

Durante a solenidade, foram distribuídos diplomas aos ajudistas do estado do 

Rio, bem como feito um minuto de silêncio em homenagem aos expedicionários 

brasileiros que morreram em combate. Inúmeros discursos foram proferidos, entre os 

quais, o do comandante do 2º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria que integrou à 

FEB, o major Henrique Oest:  

 

Exmo. Senhor Interventor Amaral Peixoto, 
Autoridades presentes, 
Meus senhores, Minhas senhoras: 
(...) 

Afirmamos que a FEB é um fator de unidade nacional. Ontem o 
povo brasileiro se unia com o propósito de organizá-la, fazê-la 
embarcar e apoiá-la no combate. Hoje o povo brasileiro se une para 
recebê-la festivamente e celebrar os seus feitos, dignificar os seus 
mortos e apoiar as famílias dos que tombaram no campo de luta. 

Quando subimos as montanhas geladas do Monte Castello, 
Soprasasso e Montese, éramos impulsionados com a certeza que 
tínhamos de que o povo brasileiro, como um bloco, desejava que essas 
cidadelas do nazismo fossem tomadas. Marchávamos, então, como 
vanguarda do povo unido para o aniquilamento do fascismo 
internacional. 

                                                           
269 Tribuna Popular, 20/2/1945, p. 1. 
270 O Fluminense, 18/2/1943, p. 1; O Fluminense, 28/8/1943, p. 2. 
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Regressando ao Brasil com a certeza de dever cumprido 
sentimos já agora o povo unido para a construção de um novo mundo, 
pela consolidação dos direitos e liberdade já conquistadas, pelo 
desenvolvimento pacífico de nossa grande pátria e pelo 
estabelecimento de um regime democrático e progressista. E sentimos 
uma imensa alegria ao constatarmos que o povo brasileiro começava, 
através de amplos debates e memoráveis comícios públicos, a 
participar do exame e solução dos problemas nacionais271.  
 

Alertando ainda sobre os perigos da rearticulação “dos quinta colunistas da 

nossa terra” e reafirmando o seu apoio ao processo democrático em curso “pela ordem e 

progresso da Pátria”, Henrique Oest terminou o seu discurso conclamando a todos os 

ouvintes a mobilização em prol da instalação de uma Assembleia Constituinte: “(...) O 

povo se manifesta, inequivocadamente, pela eleição de uma assembleia constituinte. É 

como que o Amazonas em cheia. É um caudal imenso”, disse o major. Meses depois, 

em dezembro de 1945, Oest foi eleito primeiro suplente de deputado constituinte pelo 

Rio de Janeiro pela legenda do Partido Comunista do Brasil (PCB)272. O processo de 

redemocratização brasileiro, que teve início com a mobilização nacional em prol da 

entrada do Brasil na guerra ainda sobre vigência do Estado Novo em 1942, alcançava o 

seu auge em 1945 com o fim da censura à imprensa, a anistia aos crimes políticos e a 

reorganização dos partidos, mas também, com os comitês de bairro, comícios populares, 

abaixo-assinados e a reorganização – não apenas clandestina – dos trabalhadores.  

Porém, se por um lado, as águas caudalosas da democracia forçavam o rio a 

tomar um novo curso, o seu caminho era pedregoso. Mesmo após 1945, o processo de 

redemocratização não se daria sem que a censura, detenções para “averiguações” e 

fechamento de entidades recém-criadas não ocorressem. Ainda assim, essas verdadeiras 

“provações”273 que permearam as diferentes fases democracia no Brasil, não foram 

suficientes para obstaculizar a verdadeira “onda” de participação popular que inundou o 

cenário político brasileiro após 1945 e interferiram, significativamente, nos rumos 

políticos do país ao menos até 1964274.  

                                                           
271 Idem, p. 2 
272 Henrique Cordeiro Oest (verbete). In: ABREU, Alzira Alves de et al. (coords). Op. cit 
273 DELGADO, Lucília de Almeida Neves. Partidos políticos e frentes parlamentares: projetos, desafios e 
conflitos na democracia. In: FERREIRA, Jorge e Lucília Delgado (org.). O Brasil Republicano: o tempo 
da experiência democrática – da democratização de 1945 ao golpe civil-militar de 1964.. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2013. Vol. 3. p. 132. 
274 Cabe sinalizar que não pretendemos com tal afirmativa, minimizar as formas de resistência à ditadura 
levadas a cabo por trabalhadores, estudantes, intelectuais, artistas, etc. após o golpe de 1964. Para uma 
recente contribuição sobre as experiências de resistência de trabalhadores ao regime em diferentes regiões 
do Brasil, ver: Revista Mundos do Trabalho, vol. 6, nº 11, 2014. Dossiê: Trabalhadores e Ditadura. 
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A dificuldade de situarmos cronologicamente o ponto exato dessa nascente, dar-

se pela importância do processo nos estudos acadêmicos contemporâneos, sobretudo 

àqueles relacionados à História Social do Trabalho. Este conceito auxilia-nos a pensar 

como os atores sociais em geral (e a classe trabalhadora em especial) não podem ser 

compreendidos a reboque de determinados modelos e acontecimentos, mas sim, como 

parte integrante (e vital) dos processos históricos. Desta maneira, ao invés de simples 

“recheio”275 dos acontecimentos ou modelos abstratos, os atores sociais compõe uma 

massa viva que lhes dá forma, sabor e conteúdo. 

 

O conceito de história como processo suscita imediatamente as 
questões da inteligibilidade e intenção. Cada evento histórico é único. 
Mas, muitos acontecimentos, amplamente separados no tempo e 
espaço, revelam, quando se estabelece a relação entre eles, 
regularidades de processo276.  
 

Dentro desta perspectiva de análise, é razoável supor que este tsunami social não 

surgiu repentinamente em 1945. Argumentando sobre a importância da conjuntura da 2ª 

guerra para compreensão do período imediatamente posterior a esta, Silvio Alem tece 

críticas às análises que concebem os movimentos reivindicatórios de 1945 como 

gerados naquele momento. Para o autor, essa relação de descontinuidade à participação 

política dos dominados, produz, perigosamente, explicações de tipo “determinista” ou 

“voluntarista”277 e que não contribuem, a nosso ver, para pensar as lutas “dos de baixo” 

dentro de uma perspectiva relacional e histórica. Afinal, aqueles anos que antecederam a 

redemocratização de 1945 foram marcados por uma forte mobilização popular em prol 

da entrada do Brasil na guerra e pela ampliação do espaço político ocupado pelos 

trabalhadores.  

No front interno – e não apenas em âmbito externo – lutas foram travadas e 

contribuíram para abalar os alicerces do Estado Novo e acelerar o processo de 

redemocratização no país. Partindo desta premissa, Silvio Alem busca a atentar para o 

papel desempenhado pelo PCB nas manifestações anti Eixo e as estratégias utilizadas 

pelo partido para se reaproximar dos trabalhadores, seja através de campanhas de ajuda 

aos expedicionários brasileiros, articulando greves e manifestações contra a carestia ou 

                                                           
275 THOMPSON, E. P. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Antonio Luigi Negro e Sergio 
Silva (org.). São Paulo: Unicamp, 2001. p. 67. 
276 THOMPSON. E. P. A miséria da teoria ou um planetário de erros. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. p. 97 
277ALEM, Silvio Frank. Os Trabalhadores e a “Redemocratização”: Estudos sobre Estado, Partidos e a 
participação dos trabalhadores assalariados na conjuntura da guerra e do pós-guerra imediato Op. cit. 
Capítulo 1, p. 1. 
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até mesmo, a partir da participação nos sindicatos tutelados pelo Ministério do 

Trabalho.  

Logicamente que a repressão estadonovista não permitia que essas lutas 

ocorressem livremente. A Lei de Segurança Nacional, em vigor desde 4 de abril de 

1935, impusera forte repressão aos trabalhadores e comunistas antes mesmo do início 

do Estado Novo. Prisões, demissões e intervenções sindicais que já eram uma ameaça 

constante na vida daqueles que revoltavam contra os abusos do governo e dos patrões, 

passaram a ser amplamente amparados por aquela que ficou conhecida como “Lei 

Monstro”. Foi neste período que Claudino José da Silva278, Horácio Valladares279 e 

Orobino dos Santos280, todos eles operários e militantes comunistas de Niterói e São 

Gonçalo, tiveram as suas prisões decretadas. Eles, e mais centenas de trabalhadores que 

durante os primeiros anos da década de 1930 tomaram parte de greves, sindicatos e 

                                                           
278 Claudino José da Silva nasceu em 1902 em uma família de lavradores da cidade de Natividade (MG). 
Em 1918, mudou-se para Niterói onde foi trabalhar na construção civil e em 1928, tornou-se ferroviário 
da Cia. Leopoldina Railway, onde tomou parte de várias greves. Neste mesmo período, ingressou no PCB 
vindo a se tornar dirigente do Comitê Municipal de Niterói entre 1929 e 1931. Entre o segundo semestre 
de 1931 e 1936 cumpriu várias tarefas do partido nos estados de Pernambuco, Paraíba e Minas Gerais, 
tendo ficado preso entre 1936 e 1938 e depois, já em Niterói, entre 1940 e 1942. Claudino, que já no 
início dos anos 1930 figurava como uma das mais importantes lideranças operárias do estado do Rio, 
participou de episódios importantes da história do PCB, como a criação da Confederação Geral dos 
Trabalhadores do Brasil (CGTB) em 1929 e da Conferência da Mantiqueira em 1943, ocasião pela qual 
foi eleito membro do Comitê Central do partido. Em 1945, Claudino foi eleito deputado constituinte, 
tendo sido na ocasião, o único negro eleito para aquele posto. Também desempenhou tarefas como 
Secretário Político do Comitê Estadual do Rio de Janeiro e no Comitê Central do partido. Fontes: APERJ. 
Divisão de Ordem Política e Social (DOPS). Prontuário de Claudino José da Silva. PRONT. RJ. 13.293; 
BUONICORE, Augusto. Claudino José da Silva: a voz negra e comunista na Constituinte de 46. 
Disponível em: http://www.vermelho.org.br/noticia/270749-297. Acessado em 23/11/2015; AMORJ. 
Partido Comunista Brasileiro: da insurreição armada à união nacional (1935-1947). Rio de Janeiro: 
AMORJ/UFRJ, 2009. 
279 Horácio Valladares nasceu em 29 de novembro de 1902 no Distrito Federal. Desde o início dos anos 
1930, já residindo em Niterói, tomou parte das atividades sindicais da cidade. Empregado na Cia. 
Nacional de Navegação Costeira, Horácio foi um dos fundadores do sindicato dos trabalhadores daquela 
empresa, em 1931. Foi candidato pela União Operária e Camponesa (UOC) nas eleições para a 
Assembleia Nacional Constituinte em 1933, mas não se elegeu. Foi presidente da Federação Proletária do 
Estado do Rio em 1935, onde atuou dando suporte as greves que ocorreram neste período no estado do 
Rio. Foi membro fundador da ANL no estado do Rio e deputado estadual pelo PCB em 1947. APERJ. 
DOPS. Prontuário de Horácio Valladares. PRONT. RJ. 2.856; Diário Carioca, 16/7/1931, p. 2. 
280 Orobino dos Santos nasceu em Niterói em 27 de agosto de 1906. Trabalhou como caldereiro de ferro 
na firma Pereira Carneiro no início dos anos 1930, mas acabou demitido por “ser fomentador de 
desordens e agitador contumaz”. Em 1934, segue para Angra dos Reis-RJ para trabalhar na estiva e 
rapidamente torna-se presidente do sindicato dos estivadores daquele município. Assim como Horacio, 
Orobino também foi candidato a deputado constituinte em 1933 pela União Operária e Camponesa. 
Acusado de extremismo e remetido para o presídio de Ilha Grande, Orobino só deixou a prisão em 4 de 
junho de 1937. Após ser solto, retornou para Niterói, onde foi detido por mais algumas vezes para 
“averiguações”. Após a Anistia, em 1945, Orobino se tornou presidente do Sindicato dos Estivadores de 
São Gonçalo e membro do Comitê Municipal do PCB deste município. APERJ. DOPS. Prontuário de 
Orobino dos Santos. PRONT. RJ. 4.454. 
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organizações de trabalhadores como a Federação Proletária do Estado do Rio281, foram 

presos e processados pelo Tribunal de Segurança Nacional após 1935.  

O cerco repressivo montado contra comunistas verificado nos anos 1930 

manteve-se firme nos anos 1940. Às vésperas da entrada do Brasil na guerra o PCB 

encontrava-se dilacerado282. Porém, as dificuldades em articular uma organização a 

nível nacional não impediram os comunistas tentarem se organizar a nível local. Além 

do já mencionado estudo de Silvio Alem, que dirige a sua análise principalmente para a 

experiência dos comunistas paulistas e cariocas durante e no imediato pós-guerra, o 

trabalho de Fernando Pureza283, ainda que não especificamente direcionado à militância 

comunista, enfatiza as formas de luta e resistência utilizadas pelos trabalhadores de 

Porto Alegre-RS durante os anos de guerra. Neste sentido, além do impacto das 

mudanças na legislação e do rebaixamento salarial imposto àqueles que foram 

convocados para a “batalha da produção”, Pureza chama a atenção para o papel da 

“economia moral” acionada pelos trabalhadores em tempos de carestia e para a as lutas 

sindicais – cada vez mais asfixiadas pelo incremento progressivo do corporativismo 

estatal nos anos de guerra. 

Outras pesquisas ambientadas em Santos, São Paulo, Amazonas e Rio Grande do 

Sul284, ainda que não estejam necessariamente centradas na temática da guerra, 

enfatizam a importância daqueles anos para a experiência dos trabalhadores, seja pelas 

consequências da superexploração ou pelas possibilidades de ação e/ ou (re)formulação 

do repertório de lutas dos trabalhadores a partir das mudanças ocasionadas pela entrada 

do Brasil na guerra.  

                                                           
281 A Federação Proletária do Estado do Rio foi reconhecida pelo Ministério do Trabalho em 1932 e 
fechada em 1935. Cf. O Radical, 2/9/1932, p. 5; Diário de Notícias, 12/12/1935, p. 1. 
282 RODRIGUES, Leôncio Martins. O PCB: os dirigentes e a organização. In: O Brasil Republicano. Vol. 
III. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996. p. 401. 
283 PUREZA, Fernando Cauduro. Economia de guerra, batalha da produção e soldados-operários: o 
impacto da Segunda Guerra Mundial na vida dos trabalhadores de Porto Alegre (1942-1945). UFRGS: 
Porto Alegre, 2009. Dissertação de mestrado. 
284 Santos: SILVA, Fernando Teixeira da. A Carga e a Culpa. São Paulo: Hucitec, 1995; São Paulo: 
COSTA, Helio da. Em busca da memória: comissão de fábrica, partido e sindicato. São Paulo: Ed. 
Scritta, 1995; DUARTE, Adriano. Cultura Popular e Cultura Política no após Guerra: democratização, 
populismo e desenvolvimentismo no bairro da Mooca (1942-1973). Unicamp: Campinas, 2002. Tese de 
doutorado; FRENCH, John. O ABC dos operários: conflitos e alianças de classe em São Paulo (1900-
1950). São Caetano do Sul: Hucitec, 1995. Amazonas: SECRETO, Maria Verônica. Soldados da 
Borracha: trabalhadores entre o sertão e a Amazônia no governo Vargas. São Paulo: Fundação Perseu 
Abramo, 2007; Rio Grande do Sul: FORTES, Alexandre. Nós do Quarto Distrito: a classe trabalhadora 
porto-alegrense e a Era Vargas. Rio de Janeiro: Garamond, 2004; KONRAD, Glaucia Vieira Ramos. Os 
trabalhadores e o Estado Novo no Rio Grande do Sul: um retrato da sociedade e o mundo do trabalho 
(1937-1945). Campinas: Unicamp, 2006. Tese de doutorado.  
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Em Niterói, a guerra chegou em 29 de junho de 1942, pouco mais de um mês 

antes da declaração oficial de guerra do Brasil contra o Eixo, em 31 de agosto. No 

ginásio da faculdade de Direito de Niterói, “(...) Todas as associações de classe, 

estabelecimentos do ensino secundário e superior, professores e amigos do Brasil em 

geral”285, juntavam-se aos estudantes fluminenses para a realização do primeiro comício 

antifascista da capital fluminense. Há algum tempo, a temática da guerra já fervilhava 

nas pautas das reuniões Centro Acadêmico Evaristo da Veiga (Caev) da Faculdade de 

Direito de Niterói. Desde o rompimento das relações diplomáticas do Brasil com países 

do Eixo e o subsequente torpedeamento dos navios mercantes brasileiros por 

submarinos alemães, em janeiro de 1942, os acadêmicos de direito de Niterói 

juntamente com Centro Acadêmico Cândido de Oliveira (Caco) da Faculdade de Direito 

da Universidade do Brasil no Distrito Federal, mobilizavam-se em favor da entrada no 

Brasil na guerra286.  

A reunião estava marcada para o dia 21 de junho, mas o interventor do estado do 

Rio, Ernani do Amaral Peixoto, solicitou o seu adiamento. Isso porque, naquela data, 

Amaral Peixoto estaria impossibilitado de participar do referido comício, do qual 

gostaria de tomar parte assim como de presidir a mesa daquela sessão organizada pelos 

estudantes287. No dia 29 de junho, com a assistência da Faculdade de Direito lotada, 

vários estudantes se revezaram em discursos – alguns mais exaltados - em prol da 

entrada do Brasil na guerra288. Por fim, Amaral Peixoto tomou a palavra: 

 

Demonstrar as máquinas da espionagem, da propaganda contra o país 
não é o bastante. Torna-se necessário um trabalho construtivo no 
sentido de infundirmos confiança em nós próprios. Precisamos ter 
certeza de que somos dignos de viver nessa época em que o mundo se 
transforma para o começo de uma nova vida de mais igualdade, novos 
direitos e novos deveres. Todos os operários em suas fábricas, os 
mestres nas suas cátedras, os funcionários em suas repartições, todos, 
enfim, trabalhando pelo Brasil289.  

 

Entrecortado por aplausos, Amaral Peixoto logo foi convertido em um dos 

patronos do movimento. No dia 4 de julho, uma grande passeata foi realizada no 

                                                           
285 O Fluminense, 28/6/1942, p. 1 
286 ROCHA, José Sergio. Roberto Silveira: a pedra e o fogo. Niterói: Casa Jorge Editorial, 2003, p. 115.  
287 O Fluminense, 25/6/1942, p. 1. O comício seria realizado na cidade do Rio de Janeiro, mas foi 
proibido pelas autoridades policiais do Distrito Federal. Cf. Ernani do Amaral Peixoto (verbete). In: 
ABREU, Alzira Alves de et al. (coords). 
288 CAMARGO, Aspásia et. al. As artes da política: diálogo com Amaral Peixoto. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1986. p. 220. 
289 Diretrizes, 2/7/1942, p. 1. 
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Distrito Federal. Na Avenida Rio Branco, milhares de estudantes se misturavam entre 

carros alegóricos que exibiam bustos de Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha e Amaral 

Peixoto290 e cartazes com os dizeres do tipo “o integralismo é o nazismo nacional”, “o 

integralismo é o centro da quinta coluna”; outro, mais criativo, mostrava “um jeca 

pescando com o seu modesto anzol submarinos do Eixo”291. Ladeado pelo presidente e 

secretário da União Nacional dos Estudantes (UNE), Luiz Paes Leme e Luiz Aranha 

Maciel, mais cartaz chamou a atenção do fotógrafo da revista Diretrizes: ele exibia um 

desenho bem traçado de Amaral Peixoto acompanhado da frase “Salve o inimigo nº 1 da 

Quinta Coluna”292. Dias depois, novamente em Niterói, na praça localizada logo em 

frente à estação das barcas, a Praça Martim Afonso, um novo comício foi realizado. 

Chovia torrencialmente, mas “a grande massa popular constituída de homens, senhoras, 

senhores e elevado número de colegiais e operários enfrentou galhardamente a 

chuva”293, aplaudindo com entusiasmo os oradores e gritando palavras de ordem: 

“Abaixo o fascismo sanguinário! Abaixo a Quinta Coluna! Viva o Brasil!”294. 

No decorrer das semanas, inúmeros comícios se multiplicaram pelo país295. No 

estado do Rio, eles ocorreram em Macaé, Angra dos Reis, Campos, Bom Jesus do 

Itabapoana, Pádua, Magé, Itaperuna, entre outros296. Em Niterói, outros comícios 

tiveram lugar no bairro operário do Barreto e no centro da cidade. Em um deles, uma 

multidão seguiu em passeata até o Palácio do Ingá, sede do governo estadual, em 

protesto aos navios brasileiros afundados por submarinos alemães em Sergipe, entre 15 

e 16 de agosto. O interventor acabou abrindo as portas do palácio e “dando franca 

entrada ao povo”, bem como discursou ao final do ato297. Segundo o jornal O 

Fluminense, neste dia, o comércio fechou as portas em sinal de protesto. No dia 20 de 

agosto, vésperas do dia em que o Brasil declarou-se em “estado de beligerância” contra 

                                                           
290 CAMARGO, Aspásia et. al. Op. Cit. 
291 Diretrizes, 9/7/1942, p. 15 e 26. 
292 Idem, p. 1 
293 O Fluminense, 10/7/1942, p. 1. A edição de O Fluminense que divulgou o comício anunciou a 
presença de “sindicatos operários e demais organizações trabalhistas, culturais e beneficentes da capital 
fluminense e de São Gonçalo, que num gesto decisivo de apoio aos estudantes prestigiarão o grandioso 
comício comparecendo em massa”. O Fluminense, 7 /7/1942, p. 1. 
294 O Fluminense, 10/7/1942, p. 1. 
295 Segundo matéria publicada na revista Diretrizes, as primeiras manifestações pela entrada no Brasil na 
guerra ocorreram na Bahia e em São Paulo e logo em seguida, em Niterói e no Distrito Federal. 
Diretrizes, 9/7/1942, p. 1. 
296 O Fluminense, 7/7/1942, p. 1; 8/7/1942, p. 1; 10/7/1942, p. 1; 14/7/1942, p. 1; 22/7/1942, p. 1; 
1/8/1942, p. 1; 7/8/142, p. 1; 11/8/1942, p. 1; 20/8/1942, p. 1. 
297 O Fluminense, 19/7/1942, p. 1 
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o Eixo298, um comício dos bancários ocorreu na Praça Martim Afonso. Nele, 

discursaram Mauricio de Lacerda299 e várias lideranças desta categoria. Neste mesmo 

dia, a Secretaria de Segurança Pública, lançou nota proibindo comícios no estado do 

Rio300.  

Mesmo necessitando de autorização especial para ocorrer, os comícios não 

cessaram no estado. Àquela altura, afinal, o território fluminense já era apelidado de 

“França Livre” em virtude da relativa liberdade com que se organizavam as 

manifestações contra o Eixo, principalmente na capital do estado. Sobre este aspecto, 

Afonso Celso Nogueira Monteiro e Manuel Martins, ambos militantes comunistas e 

estudantes Faculdade de Direito de Niterói naquele período, explicam os motivos pelos 

quais o estado do Rio recebeu tal alcunha: 

 

Todo mundo sabia quem éramos, mas a polícia do Ramos de Freitas, 
depois chefiada pelo Feio, não nos maltratava, ainda mais que os 
comunistas se uniram à campanha pela entrada no Brasil na guerra, 
movimento que no estado do Rio tinha o dedo de dona Alzira e a 
benção de Amaral. Os que viviam no Distrito Federal e se sentiam 
perseguidos pela polícia carioca, pegavam a barca para Niterói301.   
 
Na interventoria dele havia uma perseguição política aos comunistas e 
ao pessoal que era oposicionista, mas um pouco mais suavizada 
porque embora muitos desconheçam isso, Alzira era uma mulher meio 
de esquerda. Era uma mulher na época, uma mulher bonita, né? E ela 
era uma mulher avançada. Era uma mulher que era uma espécie de 
cataplasma no governo de Niterói. E o pessoal da esquerda mantinha 
um contato com ela, com ele não, mas com ela. E a interventoria dele 
permitia alguns movimentos estudantis. Ela pôs na cabeça dele que ele 
tinha que se ligar a juventude. Então, ele começou a dizer que ele era 

                                                           
298 No dia 22 de agosto o Brasil declarou estado de beligerância contra o Eixo e no dia 31, declarou 
oficialmente estado de guerra. 
299 Maurício de Lacerda foi deputado pelo estado do Rio e vereador pelo Distrito Federal durante o 
período da Primeira República. Apoiou movimentos como o Levante Militar de 1922, a Coluna Prestes 
em 1924 e a Revolução de 1930. Neste período, apoiou greves e outras causas operárias, o que lhe 
acarretou perdas de mandato e prisões. Foi um dos fundadores da ANL no estado do Rio. Após 1945 filia-
se a União Democrática Nacional (ANL). Era pai do futuro governador da Guanabara, Carlos Lacerda e 
irmão de Paulo de Lacerda e Fernando de Lacerda, importantes dirigentes PCB. Cf. Maurício de Lacerda 
(verbete). In: ABREU, Alzira Alves de et al. (coords). Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro 
(DHBB). Rio de Janeiro: FGV, 2001. 
300 A Secretaria de Segurança Pública só tem motivos para louvar o povo desta capital e do interior do 
estado pela elevação de conduta no decorrer das vibrantes manifestações de patriótica repulsa as 
agressões que acabamos de sofrer (...). Agora, a melhor cooperação que o povo pode emprestar à Nação é 
conservar-se em calma a fim de que as autoridades e o aparelhamento de segurança possam voltar vistas 
exclusivas a repressão dos elementos nocivos, tarefa que vem sendo bastante prejudicada pelo trabalho 
estafante da policia em expectativas que muito entorpecem sua atividade proveitosa em outros setores, 
que dizem respeito à própria Segurança Nacional. O Fluminense, 20/7/1942, p. 1. 
301 MONTEIRO apud ROCHA, José Sérgio. Roberto Silveira: a pedra e o fogo. Niterói: Casa Jorge 
Editorial, 2003. p. 111. Roberto Silveira, então um jovem secundarista, também tomou parte dos comícios 
e manifestações anti-Eixo ocorridas na cidade. 
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“comandante da mocidade”. E não era porra nenhuma, porque a gente 
não topava o cara né?302 

 
 Apesar de chamarem a atenção para o papel determinante de Alzira Vargas do 

Amaral Peixoto – que era de fato vista como uma primeira-dama diferente das 

demais303, na realização destas manifestações, ambos – Amaral e Alzira – declaravam-

se antifascistas304. Não foi à toa que o apelido de “França Livre” também foi dado pela 

perseguição implacável da polícia política fluminense aos acusados de espionagem 

nazista e aos partidários do integralismo que, apesar de não serem sinônimos, durante a 

guerra foram tratados como tal.   

 Ainda que verifiquemos um protagonismo estudantil nestas manifestações anti-

Eixo, os trabalhadores também tomaram parte destes protestos, conforme já 

mencionamos. Em Niterói, além da participação de operários nos protestos estudantis e 

em conferências contra o nazi-fascismo realizadas em sindicatos305, identificamos a 

presença de trabalhadores da cidade em manifestações organizadas pelos sindicatos 

oficiais e com ampla divulgação do governo, como o “Desfile Trabalhista pelo Brasil”, 

ocorrido no Distrito Federal em 2 de setembro de 1942306; e em campanhas como a 

“Campanha Pró-Avião”, que consistia em angariar fundos entre os trabalhadores da 

cidade para a construção de aviões destinados a defesa nacional. Esta campanha, que 

representava mais um desconto no salário do trabalhador – já deteriorado pela alta do 

custo de vida, contribuições previdenciárias e taxas especiais em virtude do “esforço de 

guerra”307 - acabou sendo proibida através de uma portaria do Ministério da 

Aeronáutica308.  

                                                           
302 MARTINS, Manuel. Entrevista concedida ao Laboratório de História Oral (LABHOI) da UFF. 
Projeto: Motim urbano e revolta popular: o quebra-quebra das barcas, 1959. Entrevistadores: Guilherme 
Moerbeck e Priscila Aquino. Data: 9/2/2002. 
303Angela de Castro Gomes chama a atenção para o fato de Alzira não se encaixar em determinados 
estereótipos característicos de mulheres de governantes: “Nos anos 30, por exemplo, não gostava de usar 
chapéu, casou-se sem vestido de noiva e absolutamente não se incomodava com etiquetas ou que ‘os 
outros’ poderiam pensar. Sua descontração de postura no vestir e no falar, tinha continuidade no campo 
das ideias, evidenciando a sua independência, no que fora, aliás, sempre estimulada pelo pai”. In: 
GOMES, Ângela de Castro. A guardiã da memória. Acervo: Revista do Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, 
v.9, nº 1/2, p.17-30, jan./dez. 1996. p. 9. 
304 CAMARGO, Aspásia et. al. As artes da política: diálogos com Amaral Peixoto. Op. cit. p. 217. 
305 O Fluminense, 12/9/1942, p. 1. 
306 A Noite, 2/9/1942, p. 3. 
307 Desconto destinado à subscrição de guerra (até 3% das comissões e salários); à Legião Brasileira de 
Assistência (0,5% sobre os salários); aos Institutos de Aposentadorias e Pensões (4%). ALEM, Silvio 
Frank. Os Trabalhadores e a “Redemocratização”. Op. Cit. Cap. 1, p. 6. 
308 A portaria de 19/9/1942, “desautorizava qualquer campanha desta natureza”. Quanto aos 
organizadores da Campanha, consta que ela era composta por um ferroviário, um operário naval, um 
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Por mais que seja difícil compreender a partir do conjunto de fontes disponíveis, 

o alcance e o grau de envolvimento dos trabalhadores nestes comícios e campanhas, elas 

serviram como um dos poucos canais de expressão para a classe trabalhadora em 

tempos de ditadura estadonovista. Desta maneira, ainda que as campanhas cívicas e de 

mobilização econômica promovidas pelos sindicatos obedecessem a uma legislação 

elaborada pelo governo para transformar ainda mais estas entidades em órgãos 

colaboracionistas sem nenhuma possibilidade de autonomia ou vida própria309, seria 

reducionista pensá-las apenas sobre signo da exploração e complacência. Afinal, as 

novas experiências adquiridas a partir da retomada do espaço público através de 

mobilizações coletivas e do compartilhamento de um discurso nacionalista que 

identificava um inimigo comum, possibilitaram não só momentos de articulação 

operária em pleno regime de exceção, mas também, certa interferência dos 

trabalhadores no projeto de nação que estava em curso e no qual eles desejavam tomar 

parte:  

 

Passeatas que nós fazíamos na época para pressionar o governo para 
decretar guerra ao Eixo. Nós levávamos o Biguá, nós levávamos o 
Mocanguê que era um barco nosso “assim” de operário, despejava na 
Praça XV que iam em passeata até o Catete. E lá, a manifestação da 
época, era pedindo pra Getúlio sair daquela passividade, pra Getúlio 
decretar guerra ao Eixo. Aí, alegava-se que tinha perdido navio, que 
tinha perdido companheiro, que tinha perdido soldado, nós tínhamos o 
Baependi no fundo, Aníbal Benévolo, no sei mais o quê. E aquilo 
colou. (...) Nós tínhamos companheiros que levavam um mastro desta 
grossura, envernizado, com a bandeira lá em cima, uma era Lloyd e a 
outra era a bandeira brasileira e os companheiros pegavam na ponta da 
bandeira e cantava assim, tipo samba: Oi, nós queremos guerra ao 
Eixo, Oi nós queremos guerra ao Eixo e ia cantando pela rua310. 

 

                                                                                                                                                                          

funcionário da Cia. Brasileira de Energia Elétrica (CBEE), um rodoviário e um vidreiro. Cf. O 
Fluminense, 26/9/1942, p. 1. 
309 O decreto-lei nº 4.637 de 31 de agosto de 1942, determinava a colaboração permanente das entidades 
sindicais com os poderes públicos enquanto durasse o “estado de guerra”: 1) “no desenvolvimento da 
consciência cívica nacional pela realização de conferências para os respectivos associados e pela 
celebração dos episódios gloriosos da pátria; 2) no estudo dos problemas interessando a economia 
nacional e diretamente relacionados com as categorias ou profissões representadas; 3) nos planos de 
mobilização econômica, coligindo e arquivando informações com o devido sigilo, afim de serem 
utilizadas pelas autoridades competentes; 4) na divulgação de instruções e na efetivação de manobras e 
operações concernentes à defesa passiva antiaérea; 5) na propaganda do Serviço Militar e na divulgação 
de editais, expedidos pelas autoridades competentes, relativos à convocação das reservas e à mobilização 
das forças armadas”. Aprofundando, desta maneira, o controle estatal sobre os sindicatos previstos no 
decreto-lei 1.402 de 5 de julho de 1939. 
310 SOUZA, Irineu José de. Entrevista concedida ao Laboratório de História Oral (LABHOI) da UFF. 
Projeto: Niterói: os operários navais. Entrevistadores: Fernando Manoel Perez Cruz e Robson Silva. Data: 
18/12/1996. 
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Mesmo sobre forte vigilância dos agentes do Departamento de Ordem Política e 

Social (DOPS)311, esta experiência coletiva dos trabalhadores que de certa maneira, foi 

consentida e estimulada pelos poderes públicos312 durante os anos de guerra, 

possibilitou acúmulo de vivências, interpretações e resignificações que motivaram a 

inclusão de novos elementos  no repertório de luta dos trabalhadores a partir do “esforço 

de guerra”.  

Sobre este aspecto, as últimas pesquisas do historiador Alexandre Fortes nos 

oferecem contribuição valiosa. Para Fortes, a classe trabalhadora que já “vinha se 

forjando em transformações culturais de múltiplas dimensões”313 nas décadas anteriores, 

se reapropriou do discurso nacionalista evocado pela guerra como um canal de 

expressão para sua cidadania e luta por direitos. Afinal, a imagem do operário como 

soldado e “da fábrica como trincheira”314, ainda que impusesse sacrifícios aos 

trabalhadores em nome da pátria com a ampliação da jornada de trabalho, suspensão de 

direitos trabalhistas e  espoliação salarial, também forneceram material discursivo para 

“defesa de melhores condições de trabalho e de remuneração, afinal, se os trabalhadores 

se sacrificavam pela nação mereciam uma vida digna”315. E completa:  

 

Os conflitos vividos e os valores forjados nesse processo, muitas 
vezes inicialmente sob a ótica do particularismo étnico ou da 
perspectiva da comunidade local, seriam a partir daí resignificados em 
associação com a emergente “crença simbólica nos direitos”. Nesse 
sentido, a guerra, mais do que um pano de fundo inerte, foi um 
contexto vivo e dinâmico em que se operaram profundas 
transformações nas condições de articulação da consciência de classe 
dos trabalhadores, por mais distante que os campos de batalha 
estivessem da realidade brasileira316. 

 

Em Niterói, o “esforço de guerra” elevou os custos com alimentação a tal ponto, 

que a capital fluminense chegou a registrar a maior alta de preços de gêneros 

alimentícios em relação às demais capitais da região sudeste e até mesmo, das demais 

                                                           
311 Idem. 
312 CYTRYNOWICH, Roney. Guerra sem Guerra: a mobilização e o cotidiano em São Paulo durante a 
Segunda Guerra Mundial. São Paulo: Geração Editorial, p. 19. 
313FORTES, Alexandre. Do reformismo tecnocrático ao nacionalismo de massas: a II Guerra Mundial e a 
emergência do trabalhismo brasileiro. In: Norberto O. Ferreras. (Org.). A questão nacional e as tradições 
nacional-estatistas no Brasil, América Latina e África. 1ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015, p. 67-88. 
314 Idem. 
315 Idem. 
316 Idem. 
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capitais brasileiras em alguns períodos entre 1942 e 1944317. No campo de batalha 

interno da cidade, a luta dos preços X salários motivava denúncias contra os 

açambarcadores, os “tubarões” do mercado negro e os antipatriotas que aumentavam 

preços e adulteravam produtos vendidos à população. Neste cenário, as lutas contra a 

carestia e da alta no custo de vida tiveram um impacto significativo na experiência de 

luta e na consciência de classe dos trabalhadores da capital fluminense nos anos 1940 e 

também na década seguinte.  

Logicamente, que esta não era uma exclusividade da cidade de Niterói e nem 

tampouco uma novidade na vida dos trabalhadores brasileiros que com frequência, 

precisam “esticar” o salário ao final do mês para garantir o mínimo necessário para a 

sua sobrevivência e da sua família. Sobre este aspecto, os estudos de Fernando Pureza e 

de Paula García Schneider318 sobre os trabalhadores de Porto Alegre nos oferece 

interessante contribuição. Enquanto Pureza argumenta que a situação de escassez e a 

alta de preços dos alimentos durante os anos de guerra acionaram uma espécie de 

“economia moral” entre os trabalhadores, Schneider chama a atenção para o sentido de 

coletividade, solidariedade e identidade de classe vivenciado por estes a partir das 

greves ocorridas na cidade em 1945. 

Na capital fluminense, as greves e protestos contra a carestia só começaram a 

estampar as páginas dos jornais em 1945. Por outro lado, as filas, as denúncias da 

população contra comerciantes e atravessadores, as prisões daqueles que cometiam 

crimes contra a Economia Popular e as medidas tomadas pelas autoridades para tentar 

fazer com que a situação de escassez e exploração não ultrapassasse os limites do 

insustentável, conformam, em seu conjunto, um processo de politização da carestia que 

irá se manifestar com força no cenário político fluminense (e brasileiro) no pós 1945.  

É difícil precisar quando a incompatibilidade entre os salários dos trabalhadores 

e o custo de vida no país, motivaram os primeiros protestos contra a carestia no Brasil. 

Eles podem ser encontrados nos panfletos da ANL319, nos comícios públicos dos 

                                                           
317 No segundo semestre de 1942, Niterói registrou o índice mais alto nos custos com alimentação entre 
todas as capitais brasileiras. Entre o segundo semestre de 1943 e o primeiro semestre de 1944, a cidade 
apresentou o índice mais alto entre as capitais da região sudeste. Cf. IBGE. Anuário Estatístico do Brasil. 
Ano IV/ 1941 a 1945. Rio de Janeiro, 1946. p. 333. 
318 PUREZA, Fernando Cauduro. Economia de guerra, batalha da produção e soldados-operários. Op. 
Cit. SCHNEIDER, Paula García. Trabajadores, carestia y huelga general: El caso de Porto Alegre em 
1945. Revista Locus. Vol. 15, nº 1, UFJF: Juiz de Fora, 2009. p. 111-127. 
319 “Chega de miséria e tapeações! Só a luta, a greve pode melhorar a nossa situação! Elejamos em cada 
fábrica, cada fazenda, Comitês de Luta! Pelas 8 horas de trabalho! Pelo salário mínimo! Pelas férias pagas 
pelos patrões! Pela Caixa de Aposentadoria e Pensões para todos os trabalhadores das cidades e dos 
campos, caixa paga unicamente pelos patrões e pelo Estado e dirigida unicamente pelos próprios 
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trabalhadores cariocas no início do século XX320, nos motins contra a carestia na Bahia 

oitocentista321 e certamente, a sua origem é anterior. Porém, foi durante o período da 

guerra que esta reivindicação tão antiga quanto justa, figurou como nunca na ordem do 

dia do governo, nas pautas dos jornais e nos debates empresariais. Cotidianamente, 

imprensa denunciava a falta de alimentos ocasionada pela guerra e responsabilizava os 

maus comerciantes e atravessadores como responsáveis pelo agravamento deste quadro. 

Já o governo, procurava através de medidas como o estabelecimento do salário mínimo 

e da Coordenação de Mobilização Econômica322 demonstrar certo controle do cenário 

de escassez que então se apresentava a olhos vistos. Talvez esta fosse a primeira vez que 

a imprensa – então censurada - e o governo elaborassem uma fala coletiva na qual os 

trabalhadores não eram tomados unicamente como fomentadores da discórdia e da 

perturbação da ordem pública, mas sim, como vítimas de especuladores que atentavam 

contra o bom funcionamento da economia nacional.  

Os empresários, por sua vez, ainda sobre influência do discurso empresarial que 

passou a ser disseminado com maior intensidade no Brasil a partir do início dos anos 

1930, defendiam um maior intervencionismo estatal na “questão social”, a fim de 

solucionar problemas que representavam verdadeiros entraves para o desenvolvimento 

econômico brasileiro, tais como a má qualificação profissional dos trabalhadores e o 

baixo padrão de vida dos mesmos323. Neste sentido, a subnutrição, as péssimas 

condições de moradia e acesso à saúde e a falta de educação formal passaram a 

configurar como temas de interesse nacional e a mobilizar governo e empresários na 

montagem deste “cidadão-trabalhador”324.  

                                                                                                                                                                          

trabalhadores! Pelo aumento de salários! Por salário igual por trabalho igual aos jovens e mulheres! Pelo 
auxílio imediato e em dinheiro aos operários desempregados e as suas família! Pela rebaixa de impostos e 
taxas que pesam sobre a população pobre! Só os ricos devem pagar impostos! (...)”. Cf. APERJ. DESPS 
Panfletos. 52. “Ao povo trabalhador do Distrito Federal e do Estado do Rio”. 
320GOULART, Kaio César. Trabalhadores contra a carestia de vida: apontamentos sobre a historiografia 
dedicada aos estudos dos movimentos sociais de 1913 e 1917 na cidade do Rio de Janeiro. Revista Edos: 
Revista do Corpo Discente do Programa de Pós-Graduação em História da UFRGS, v. 5, 2013, p. 148-
159. 
321 REIS, João, AGUIAR, Gabriela. “Carne sem osso e farinha sem caroço”: o motim de 1858 contra a 
carestia na Bahia. Revista de História. USP: São Paulo (135), 1996, p. 133-161.  
322 A Coordenação de Mobilização Econômica foi criada em 28 de setembro de 1942, com o objetivo de 
“analisar preços, custos e ganhos, e estabelecer normas para o controle da inflação. Por meio desse setor, 
a coordenação procurou controlar os efeitos da inflação, tabelando os preços dos produtos alimentícios 
essenciais, como leite, carne, açúcar e óleos vegetais”. Cf. ABREU, Alzira Alves de et al. (coords). 
Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro (DHBB). Rio de Janeiro: FGV, 2001. Coordenação de 
Mobilização Econômica (verbete). 
323 WEINSTEIN, Barbara. (Re) formação da classe trabalhadora no Brasil. Cortez: São Paulo, 2000. p. 
99-133. 
324 GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo. Op. cit. p. 238. 
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Foi neste período que no estado do Rio, o interventor Amaral Peixoto iniciou um 

série de realizações que tinham como objetivo oferecer assistência e formação 

profissional aos trabalhadores urbanos fluminenses. Tomando parte de um projeto 

político mais amplo, que pressupunha a “constituição da identidade coletiva da classe 

trabalhadora no Brasil”325, estas instituições possuíam um caráter normativo claro, pois 

buscavam ao mesmo tempo “a disciplinarização do trabalho e a formação de um novo 

cidadão”326. Considerados incapazes de produzir suas próprias tradições, por 

imaturidade e ignorância, os trabalhadores brasileiros passaram a ser vistos como 

“presas fáceis” suscetíveis aos exageros da exploração patronal por um lado; e às 

“ideologias estranhas” que pregavam a luta de classes e a ditadura do proletariado por 

outro327. Neste ínterim, cabia ao Estado o dever de ampará-los, educá-los, prepará-los 

para tarefa patriótica de contribuir decisivamente para a grandeza nacional328.  

Porém, ao mesmo tempo em que operava mudanças “de cima”, o Estado 

brasileiro também se transformava “por baixo”329. Certamente, o corporativismo estatal, 

a legislação trabalhista, o sindicalismo oficial e as medidas tomadas pelo Estado para 

enfrentamento da chamada “questão social”, tiveram um impacto significativo na 

configuração da classe trabalhadora brasileira no período posterior a 1930. Por outro 

lado, “as pequenas resistências pessoais e grupais”330 empreendidas pelos trabalhadores 

denunciando as más condições de trabalho e a progressiva deterioração salarial que 

vinham sofrendo, tiveram uma interferência direta nas ações do Estado, que buscou por 

sua vez, resignificá-las a seu favor. Como atestou Maria Célia Paoli: 

 

O Estado não é uma invenção abstrata. Mas, também escapam por 
todos os lados informações sobre uma sociedade em ebulição; nem 
mesmo o registro oficial consegue ocultá-la. Uma ebulição contida, 
com práticas de sociabilidade, de trabalho e de escolhas coletivas que 
não derivam do Estado de modo imediato, embora evidentemente 
sejam profundamente afetadas por sua intervenção. Dessa perspectiva, 
o Estado não cria nada além da sua dominação: ou seja, os órgãos do 
poder fazem e refazem os obstáculos para movimentação dos atores, 
reprimindo a sua expressão, proibindo os seus espaços, isolando a sua 
comunicação, impedindo o desenrolar de sua prática coletiva. O 

                                                           
325 GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo. Rio de Janeiro: FGV, 2005. p. 25. 
326 Idem, p. 238. 
327 NEGRO, Antonio Luigi e Fernando Teixeira da Silva. Trabalhadores, sindicato e política (1945-1964). 
In: FERREIRA, Jorge e Lucília Delgado. O Brasil Republicano: o tempo da experiência democrática: da 
democratização de 1945 ao golpe civil-militar de 1964. Civilização Brasileira: Rio de Janeiro, 2007. p. 49 
e 50. 
328 GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo. Op. cit. p. 237-242. 
329 FORTES, Alexandre. Do reformismo tecnocrático ao nacionalismo de massas. Op. cit. 
330 PAOLI, Maria Célia. O trabalhador urbano na fala dos outros. Op. cit. p. 97.  



85 

 

cenário brilhante, inovador e visível montado pelo Estado Novo, com 
a sua radical novidade de aparecer com um caráter social e construtor 
de uma nação, ofusca os atores e as relações entre eles, remetendo-os 
a um lugar secundário331. 

 

Em um momento em que a industrialização e a urbanização brasileira se 

aceleravam e a classe trabalhadora crescia numericamente no país, o Estado Novo tinha 

que inevitavelmente, integrar novas peças a sua fundação. Este movimento contínuo de 

fazer-se e refazer-se, gerado a partir da necessidade do Estado em criar soluções para 

impasses que talvez em princípio não figurassem no script, tornavam o jogo de cena 

cada vez mais complexo. Afinal, não era simples transformar os trabalhadores em um 

ator central332 visando a sua incorporação e ao mesmo tempo, relegá-los a um papel 

secundário quando não se adaptavam adequadamente ao personagem que lhes foi 

destinado. 

Situar este debate para além da dicotomia entre autonomia e heteronomia de 

classe não consiste em uma tarefa fácil. Além dos poucos registros disponíveis para 

ouvir a “fala” dos trabalhadores, os documentos oficiais e a imprensa sobre censura 

revelam um discurso que tendem a homogeneização e ao silenciamento das vozes 

dissonantes. Por este motivo, um conjunto de pesquisas recentes no Brasil, algumas já 

citadas, têm procurado tomar os registros oficiais não apenas como mera reprodução 

dos discursos dos poderes instituídos, mas também, como uma forma de ouvir outras 

vozes para além da sua própria dominação333.  

Em Niterói, percebemos o quanto a questão da carestia mobilizou o governo 

interventor. Além do investimento em instituições que procuravam prestar assistência 

alimentar, profissional e de saúde ao trabalhador – numa tentativa de atenuar não só a 

pressão social provocada pelos baixos salários, mas também de reforçar o papel do 

Estado como propulsor do bem estar social, Amaral Peixoto chegou a dirigir o serviço 

de abastecimento da Coordenação de Mobilização Econômica entre os anos de 1943 e 

1944, após reclamar diretamente com Getúlio Vargas sobre os problemas de 

abastecimento no estado do Rio334. As ações do Estado para atenuar o cenário de 

carestia e a renovação destas ações quando as anteriores demonstravam certos limites de 

eficácia (fazer-se e refazer-se), certamente contribuíram para o seu processo de 

                                                           
331 Idem, p. 98. Grifos meus.  
332 GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo. Op. cit. p. 23. 
333 PAOLI, Maria Célia. O trabalhador urbano na fala dos outros. Op. cit., p. 59-60.  
334 CAMARGO, Aspásia et. al. Op. Cit. p. 214-215; Ernani do Amaral Peixoto (verbete). In: ABREU, 
Alzira Alves de et al. (coords). 
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politização. Se transformar a carestia em matéria política não configurava algo novo, 

como já mencionamos, a convergência de interesses verificada a partir da luta dos 

trabalhadores pelo direito à alimentação e ao consumo e a responsabilização advinda do 

próprio Estado como o principal promotor e mantenedor destes direitos, trouxeram 

novos elementos a este processo de politização, conforme veremos a seguir. 

 

As Batalhas da produção: o arsenal do Estado e as armas dos trabalhadores 

Conversa, Laurindo! 
Peço que não leve a mal 

  Você não foi onde estava o rival 
Anda dizendo que lutou como um herói 

E, no entanto, nem saiu de Niterói 
Aproveitou a nossa vitória 

E assim conseguiu o seu nome na História 
Agora eu vejo você contando que viu a cobra fumando 

lá na linha de frente 
Nem eu nem você fizemos nada 

ficamos na retaguarda 
aplaudindo a nossa gente 

 
(“Conversa, Laurindo!”. Samba de Zé da Zilda e Ari Monteiro, 1945) 

 

Em uma entrevista concedida no ano de 1993, o ex operário naval e líder 

sindical José Muniz da Paixão, narra com entusiasmo a emoção que ele sentiu quando 

decidiu deixar a sua terra natal no município de Santo Antônio de Pádua-RJ em agosto 

de 1943, para alistar-se como voluntário de guerra em Niterói: “Meu sonho era ir pra 

guerra. Ir pra lá lutar contra o alemão, né”335. Após alguns dias cruzando a Baía de 

Guanabara, circulando entre ruas do Rio e de Niterói e segundo ele, ainda “um pouco 

perdido”, José da Paixão fixou residência em Niterói e foi trabalhar em um bar na 

capital federal. Aquela altura, o sonho de ser voluntário de guerra já havia se esmaecido 

diante da recusa do seu alistamento por parte dos órgãos oficiais, devido à sua pouca 

idade (16 anos) e a falta de documentação. Em poucas semanas, porém, foram as 

batalhas do front interno que começaram a mobilizar as energias de José. Entusiasmado 

com as manifestações organizadas pela UNE em comemoração a entrada do Brasil na 

guerra em agosto daquele ano, o operário explica a sua rápida adesão ao movimento: 

“porque aquela luta, tudo que se traçava na rua, aquilo pra mim, se identificava comigo, 

                                                           
335 PAIXÃO, José Muniz da. Entrevista concedida ao Laboratório de História Oral (LABHOI) da UFF. 
Projeto: Niterói: os operários navais. Entrevistadora: Juliana Carneiro. 30/11/1993. 
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eu era um revoltado com a situação (...). Então, eu cheguei aqui, tudo pra mim era uma 

maneira de protestar, era uma revolta que eu tinha”.  

Mobilizando-se através das brechas políticas motivadas pela conjuntura de 

guerra, José da Paixão – então um jovem operário, acabou ingressando na Juventude do 

Partido Comunista em dezembro daquele ano: “Eu entrei para o PCB no dia 13, no dia 

de Santa Luzia, não me esqueço. Eu cheguei aqui em agosto de 1943 e em dezembro, eu 

já estava no PCB”336. Atuando na clandestinidade, José começou a cumprir tarefas do 

partido empregando-se em trabalhos previamente designados pelos dirigentes, como na 

Companhia Dahne & Conceição – construtora localizada na capital fluminense, no 

Clube dos Funcionários Públicos de Niterói e ainda, em uma empreiteira na cidade de 

Volta Redonda. Ao ingressar nestes empregos, a sua tarefa enquanto militante do 

partido era clara: “trazer mais pessoas”337. Segundo José, a sua atuação se dava tanto 

dentro do local de trabalho quanto nos sindicatos e explica:  

 

Porque tem lugar que você não consegue fazer um trabalho político, se 
você não botar quadros lá dentro. Se você não bota quadro, você vai 
passar a vida toda falando de fora, se você não tiver internamente 
quem discute aquele problema de quem vive o problema338.  

 

Aquele era um momento em que o PCB tentava aumentar sua influência junto 

aos sindicatos oficiais339. A Conferência da Mantiqueira realizada em agosto de 1943 

conclamava aos militantes do partido a unirem forças em torno da “União Nacional” 

contra os “bárbaros do Eixo” e a cerrar fileiras junto ao governo para a retomada da 

democracia340. Neste mesmo ano, o Estado Novo começava a colocar em prática uma 

série de medidas que visavam efetivar o projeto de organização sindical corporativista já 

delineado anteriormente, mas com pouca eficácia em sua aplicação. Através da 

Comissão Técnica de Orientação Sindical (CTOS), o governo procurou através de 

cursos e a boletins, divulgar a ideia de que os sindicatos eram verdadeiros órgãos de 

                                                           
336 PAIXÃO, José Muniz da. Entrevista concedida ao Laboratório de História Oral (LABHOI) da UFF. 
Projeto: Niterói: os operários navais. Entrevistadores: Juliana Carneiro, Carlos Mauro de Oliveira e 
Andrea Marzano. 24/7/1994. 
337 Idem. 
338 Idem. Grifos meus. 
339 COSTA, Hélio da. Em busca da memória: organização no local de trabalho, partido e sindicato em 
São Paulo (1943-1953). Campinas: Unicamp, 1993. p. 40. 
340 Continental. Ano II, nº IV, novembro de 1943, p. 2 e 40 apud CARONE, Edgard. O PCB – 1943-
1964. São Paulo: DIFEL, 1982. p. 13; PANDOLFI, Dulce. Camaradas e Companheiros: memória e 
história do PCB. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995. p. 136-139. 
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colaboração, bem estar social e garantia dos direitos trabalhistas, a fim de estimular a 

sindicalização em massa341. 

Porém, mesmo antes do PCB adotar uma linha oficial que determinava uma 

maior aproximação dos sindicatos reconhecidos pelo governo, os comunistas já 

tentavam atuar através das entidades sindicais. Assim que ingressou no Lloyd Brasileiro 

em 1941, Irineu José de Souza diz que se filiou ao sindicato342 ao mesmo tempo em que 

também ingressava no Partido Comunista: “o sindicato era uma correia de transmissão 

junto às massas”343, afirma. Atuando no sindicato e também no Comitê Marítimo, que 

funcionava na clandestinidade, Irineu de Souza, que assim como José da Paixão havia 

deixado o interior do estado do Rio rumo a capital fluminense em busca de novas 

oportunidades344, explica como se davam as orientações do partido:  

  

Eu entrei para o partido em 1941. E tivemos orientação do partido 
inclusive aula e tudo. Recebemos uma aula, instrução e tudo. Nós 
tínhamos aí um ex-vereador nosso, foi cassado, Zé Maria Cavalcanti, 
nordestino, foi militar em Alagoas, foi deputado em Alagoas também 
e foi vereador nosso aqui, cassado345, ele era nosso dirigente. Aquele 
que dá orientação, que dá aula, Zé Maria Cavalcanti346.  

 

 As trajetórias de José da Paixão e Irineu de Souza nos ajudam a perceber como 

o PCB, ainda que desarticulado pela repressão que encarcerou grande parte das suas 

lideranças entre os anos de 1935 e 1942, conseguiu realizar certa renovação de quadros 

em seu interior, mesmo na ilegalidade. Isso se explica em parte pela própria experiência 

partidária do PCB, que incluiu breves períodos de legalidade, alguns momentos de 

semilegalidade e na maior parte do tempo de clandestinidade. Referimo-nos aqui não às 

mudanças - muitas vezes radicais – das orientações e da linha política tirada pelo partido 

                                                           
341 GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo. Op. cit. p. 246-253; COSTA, Hélio da. Em 
busca da memória. Op. cit. p. 32-33. 
342 O Sindicato dos Operários Navais de Niterói (que compreendia Baía de Guanabara e Jacuecanga, em 
Angra dos Reis) só foi reconhecido oficialmente pelo Ministério do Trabalho em 1942. Antes disso, a 
organização sindical ficava dividida entre sindicatos de ofícios e sindicatos por localidade. Cf. 
PESSANHA, Elina. Os operários navais: trabalho, sindicalismo e política na Indústria Naval do Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2012. p. 43; GOMES, Angela de Castro (org.). A época dos operários 
navais. Niterói: UFF, 1999. p. 6. 
343 SOUZA, Irineu José. Entrevista concedida ao Laboratório de História Oral (LABHOI) da UFF. 
Projeto: Niterói: os operários navais. Entrevistadores: Fernando Manoel Peres Cruz e Robson Silva. Data: 
18/12/1996. 
344 Irineu José de Souza era natural do município de Itaboraí-RJ. Para mais dados sobre a trajetória de 
Irineu ver capítulo 1 deste trabalho. Uma transcrição parcial da entrevista de Irineu pode ser encontrada 
em: GOMES, Angela de Castro (org.). A época dos operários navais. Op. cit. 
345 José Maria Cavalcanti foi eleito deputado estadual por Alagoas em 1947 e em 1963, elegeu-se 
vereador por Niterói. Após o Golpe de 1964, Zé Maria foi preso teve o seu mandato cassado. 
346 SOUZA, Irineu José. Op. cit. 
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em diferentes contextos, mas à sua própria “condição subterrânea”, que o fez procurar, 

quando possível, passagens que o levassem “à superfície”. Nem sempre, o caminho 

escolhido seguia a programação prevista, possibilitando outras experiências que 

escapavam ao “centralismo democrático” do partido, mas nem por isso, deixavam de 

nele referenciar-se.  

Naquele momento em que o PCB havia praticamente desaparecido em termos de 

organização nacional e suas principais correntes tentavam, desarticuladamente, impor a 

sua hegemonia dentro do partido347, algumas experiências ocorridas na “periferia” 

daquela organização partidária acabavam não sendo levadas em conta. Afinal, de acordo 

com alguns números, enquanto em 1942 o PCB possuía apenas algumas centenas de 

militantes dispersos pelo território nacional, entre 1943 e 1945 este número saltou para 

algo em torno de 50.000 filiados348.  

Este possível crescimento também tem relação com a expansão da população 

urbana verificada no país, principalmente a partir do crescimento industrial motivado 

pela 2ª guerra. Entre 1940 e 1950, a população urbana brasileira cresceu de 26% para 

36%349 e no estado do Rio ela aumentou de 38% para 48% neste mesmo período de 

referência350. A industrialização, por seu turno, registrou um crescimento no país de 

9,4% ao ano para o período de 1942 a 1945351. Como a atuação do PCB dava-se 

principalmente em áreas urbanas e industriais e só um pouco mais tarde, na década de 

1950, voltará novamente as suas atenções para a militância no campo, acreditamos que 

o crescimento do partido durante a guerra teve uma relação direta com a expansão 

urbano-industrial verificada naquele período, sem que isso signifique necessariamente, 

                                                           
347 Principais correntes: os “liquidacionistas”, que defendiam a dissolução do PCB e o engajamento ao 
lado do governo; o segundo grupo, formado principalmente por intelectuais paulistas que visavam a 
aliança com setores liberais para a derrubada de Vargas e do Estado Novo; e a Comissão Nacional de 
Organização Provisória (CNOP), grupo majoritário que pregava a reorganização do partido e a “União 
Nacional” junto ao governo para derrotar o nazi-fascismo. 
348 SEGATTO, José Antônio et. al. PCB: memória fotográfica: 1922-1982. São Paulo: Brasiliense, p. 67.  
Não sabemos, porém, a partir destes dados, se o crescimento do número de filiados foi maior no ano de 
1945.  
349 IBGE. Banco de Dados de Séries Estatísticas & Séries Históricas. Rio de Janeiro: IBGE, 2004. Taxa 
de Urbanização. Disponível em: http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=POP122. 
Acessado em: 15/12/2015. 
350 GUIMARÃES, Maria Rita da Silva. Estudo da população ativa fluminense e sua utilização nas zonas 
econômicas do estado. Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro: IBGE, out.-dez. 1957. p. 462. 
351 LEOPOLDI, Maria Antonieta P. Estratégias de ação empresarial em conjunturas de mudança 
política.In: PANDOLFI, Dulce (org.) Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: FGV, 1999. p.115-134. 
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que a mobilização dos trabalhadores rurais (comunista ou não) inexistisse naqueles 

anos352. 

No estado do Rio, algumas indústrias de base como a Cia. Siderúrgica Nacional 

(CSN), instalada em Volta Redonda em 1941, a Fábrica Nacional de Motores (FNM), 

inaugurada em Duque de Caxias em 1942 e a Cia. Nacional Álcalis (CNA), instalada 

em Arraial do Cabo em 1943353 foram erigidas durante os anos de guerra. Elas 

resultaram de uma série de acordos bilaterais realizados entre Brasil e Estados Unidos 

que visavam o desenvolvimento da indústria pesada brasileira e de outros segmentos 

industriais complementares à dos EUA, tendo em vista o alinhamento brasileiro ao lado 

dos Aliados, bem como a reconstrução mundial após o conflito354. Também datam deste 

período outros grandes empreendimentos industriais, como a Cia. Vidreira do Brasil 

(COVIBRA) instalada em São Gonçalo em 1942 e a Estabelecimentos Químicos 

Sintecor localizada em Duque de Caxias em 1943. Diferentemente das três primeiras, 

estas duas últimas pertenciam à iniciativa privada e, assim como ocorreu em mais uma 

série de outros empreendimentos associados à indústria de base instalados no Rio de 

Janeiro o governo estadual as isentou de tributos355. 

 Em Niterói, onde como já mencionamos prevaleceram às indústrias de consumo, 

entre 1940 e 1948, 77 novos estabelecimentos foram instalados na cidade356. Também 

                                                           
352 Dulce Pandolfi explica que durante a vigência política da “União Nacional”, a palavra de ordem não 
era “mais a revolução operário-camponesa, mas a revolução nacional-democrática ou revolução 
antifeudal e antiimperialista”. Neste sentido, o campesinato, que desde os anos 1920 já possuía uma 
posição acessória na luta operária para derrotar o capitalismo, é mais uma vez colocado em uma posição 
secundária em nome do cumprimento de “etapas históricas”. Cf. PANDOLFI, Dulce. Camaradas e 
companheiros: memória e história do PCB. Rio de Janeiro: Relume Dumará, p. 157. Nas últimas 
décadas, alguns trabalhos vêm buscando demonstrar as diferentes maneiras de articulação dos 
trabalhadores rurais (alianças partidárias, apoio da Igreja, sindicatos, associações, etc.) na luta por suas 
reivindicações. Para um trabalho recente e que dialoga com essa revisão crítica, ver: RIBEIRO, Felipe 
Augusto do. A foice, o martelo e as outras ferramentas de ação política: os trabalhadores rurais têxteis 
de Magé (1956-1973). Rio de Janeiro: FGV, 2015. Tese de doutorado. Para um balanço historiográfico 
sobre as lutas dos trabalhadores rurais no Brasil até a década de 1970, ver: WELCH, Clifford Andrew. 
Movimentos sociais no campo até o golpe militar de 1964: a literatura sobre as lutas e resistências dos 
trabalhadores rurais do século XX. Lutas e Resistências, Londrina, vol. 1, p. 60-75, 2006. 
353 Apesar de ter sido criada em 1943, a Cia. Nacional Álcalis apenas iniciou as suas atividades nos anos 
1960. Para mais, ver: PEREIRA, Walter Luiz C. de Mattos. História e Região: inovação e industrialização 
na economia salineira fluminense. Revista de História Regional. 15 (2), 2010, p. 184-210; PEREIRA, 
Walter Luiz C. de Mattos. Vagas da modernidade: a Cia. Nacional Álcalis em Arraial do Cabo (1943-
1964). Estudos Históricos. Vol. 23, nº 46, Rio de Janeiro: 2010. 
354 FORTES, Alexandre. Os impactos da Segunda Guerra Mundial e a regulação das relações de trabalho 
no Brasil. Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Disponível em: https://nuevomundo.revues.org/66177. 
Acessado em: 16/12/2015. 
355 De acordo com dados recolhidos por Cezar Honorato, foram 16 decretos publicados para fomento de 
investimentos privados à industrialização de base: 10 para metalurgia e material elétrico, 3 para fábricas 
de vidro e 3 para químicas. Cf. HONORATO, Cezar. O novo estado no Estado Novo. Niterói: UFF, 1987. 
Dissertação de mestrado. p. 89. 
356 Idem, p. 497. 
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data deste período a encampação federal das “Organizações Lage” - conglomerado de 

empresas fundadas pela família Lage no final do século XIX, que levou à incorporação 

da Cia. de Navegação Costeira pela União após a morte do presidente da empresa 

Henrique Lage357. Desta maneira, o governo que já vinha ampliando a sua participação 

no setor naval desde a criação da Cia. Lloyd Brasileiro em 1890, intensificava ainda 

mais a sua presença no setor da navegação.  

No rol das intervenções destacamos ainda: a estatização da Usina hidroelétrica de 

Macabu, inicialmente concedida à companhia japonesa Casa Bratac, mas encampada 

pelo governo estadual após o rompimento das relações diplomáticas do Brasil com países 

do Eixo358; e a intervenção estadual no porto de Niterói, que passou para as mãos do 

governo em 1941 após este ter recebido ganho de causa em um processo judicial movido 

pela Cia. Brasileira de Portos S. A., empresa privada que administrava o porto por mais 

de uma década 359.  

Tratando-se de um período marcado por forte intervencionismo estatal, a 

interventoria de Amaral Peixoto mostrou-se amplamente afinada com o ideário 

nacionalista e com o projeto intervencionista e corporativista que foi se delineando ao 

longo do Estado Novo. As obras de infraestrutura, a organização administrativa, os 

investimentos estatais em diferentes setores, o estímulo ao cooperativismo, 

assistencialismo e o fomento de variados segmentos da economia estadual, legaram-lhe 

um grande prestígio político e fincaram de vez as suas raízes “estrangeiras”360 em terras 

fluminenses. 

                                                           
357 A conjuntura de guerra e as dificuldades encontradas pela viúva de Henrique Lage (que era italiana) 
para tomar posse dos 52% dos bens deixados a ela corroboraram com os argumentos utilizados pelo 
governo para justificar a encampação (Decreto-Lei nº 4.648 de 2 de setembro de 1942). Assim, em fins de 
1942 e sobre alegação de que se tratava de uma questão de interesse da defesa nacional, a Cia. de 
Navegação Costeira foi incorporada aos bens da União. Durante a guerra, o estaleiro chegou a fabricar 
seis corvetas e seis caça-submarinos; nas décadas seguintes, acabou especializando-se em fazer “reparos 
da frota mercante estatal, principalmente da Cia. Lloyd Brasileiro”. Cf. FILHO, Alcides Goularti. História 
econômica da indústria naval no Brasil: formação de aglomerado e performance inovativa. Op. cit. p. 326. 
Sobre a trajetória de Henrique Lage, ver: CAMPELLO, Carlos. A trajetória empresarial de Henrique Lage 
e as relações com o Estado (1918-1942). Anais do XXIII Simpósio Nacional de História. Londrina: 
ANPUH, 2005. 
358 Situada no norte fluminense, a Usina Hidrelétrica de Macabu só entrou em atividade no segundo 
governo de Amaral Peixoto (1950-1954). Para mais, ver: CASTRO, Silvia Regina Pantoja Serra de. 
Amaralismo e pessedismo. Op. cit. p. 115-119. 
359CPDOC/ FGV. EAP int 1940.11.07. Documentos sobre a transferência do contrato de locação de 
armazéns alugados pelo Estado do Rio de Janeiro à Companhia Brasileira de Portos S. A. Data da 
produção: 7/11/1940 a 15/12/1941.  
360 Natural do Distrito Federal, local onde também atuava politicamente, Amaral Peixoto era um total 
desconhecido no cenário político fluminense, até assumir a interventoria. Sobre este aspecto, vale 
mencionar um relatório apresentado pela polícia política à Amaral Peixoto, no qual o investigador afirma 
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 Buscando contribuir decisivamente para a formação dos “braços” para a indústria 

em expansão, o governo fluminense acabou por incorporar, por força do Decreto 

Federal 11.229 de 13 de janeiro de 1943, a palavra “industrial” no nome da Escola 

Henrique Lage361. Mais do que uma simples mudança em sua nomenclatura, esta 

instituição passou a se dedicar exclusivamente a formar mão de obra especializada 

masculina para as indústrias do estado. Localizada no bairro operário do Barreto, a 

escola abriu inicialmente 22 cursos de formação profissional, sendo 11 deles de ensino 

industrial e 11 de maestria362. Porém, até 1945, identificamos que apenas cinco desses 

cursos se encontravam em funcionamento, sendo eles: mecânica de máquinas, fundição, 

marcenaria, tipografia e encadernação, máquinas e instalações elétricas. Durante os anos 

1940, a escola manteve ainda em suas dependências, alguns cursos do SENAI (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial) voltados para menores que trabalhavam em 

estabelecimentos industriais. Na segunda metade desta década, porém, o SENAI 

instalou uma escola em outro prédio também situado no bairro do Barreto.  

 Por mais que o aprendizado na prática configurasse uma preferência patronal - 

pois garantia a permanência do trabalhador em seu local de trabalho enquanto aprendia 

o seu ofício e em uma reduzida escala de tempo – vários estudos363 já demonstraram o 

quanto o “aprender fazendo” também se constitui um elemento importante na tessitura 

dos laços de solidariedade dentro do chão de fábrica e no reforço da "dignidade 

operária” através da valoração do trabalho prático. Isso não significa, por certo, que o 

                                                                                                                                                                          

que José Eduardo de Macedo Soares acusou-o de “meteco” em certa conferência no Jockey Club. 
CPDOC/ FGV. Arquivo EAP. int/ 1939.11.23 Série: Interventor. Data de produção: 21.08.1945.   
361Criada em 1923, esta escola chamava-se originalmente “Escola Profissional Washington Luiz”, 
instituição de ensino profissional masculino, localizada no bairro de Santa Rosa em Niterói. Em princípio 
autônoma, a escola foi oficializada pelo governo em 31 de janeiro de 1926, quando passou a subordinar-
se à Diretoria de Instrução. Em 1931, a instituição se junta a outra escola de ensino profissional masculino 
localizada na cidade, a “Escola Profissional Visconde de Morais”, passando a denominar-se “Escola do 
Trabalho”. Todas as informações históricas sobre o funcionamento da Escola Henrique Lage aqui 
mencionadas foram consultadas em: CPDOC/ FGV. EAP int 1942.04.23. Relatório sobre ensino 
industrial focalizando o período de 1937 a outubro de 1945. 19/10/1945 e GURGEL, Heitor. O governo 
de Amaral Peixoto, 1937-1945: subsídios para a história político-administrativa do Estado do Rio. Rio 
de Janeiro: Imprensa Nacional, 1950. p. 81 
362 De acordo com o Decreto 1229/43, a escola poderia oferecer cursos de: fundição, serralheria, 
calderaria, mecânica de máquinas, mecânica de precisão, mecânica de automóveis, mecânica de aviação, 
mecânica de instalações elétricas, de aparelhos elétricos e telecomunicações, de marcenaria, de tipografia 
e encadernação. Os mesmos cursos existiam na categoria de curso industrial básico e maestria.  
363 Apenas para citar alguns que nos servem de inspiração para diferentes partes deste trabalho: FONTES, 
Paulo. Um nordeste em São Paulo: trabalhadores migrantes em São Miguel Paulista (1945-1966). Op. 
cit.; LEAL, Murilo. A reinvenção da classe trabalhadora (1953-1964). NEGRO, Antonio Luigi. Linhas 
de montagem: o industrialismo nacional-desenvolvimentista e a sindicalização dos trabalhadores (1945-
1978). São Paulo: Boitempo, 2004. Para uma boa reflexão sobre aspectos da identidade operária 
brasileira, ver: BILHÃO, Isabel. A construção da identidade operária brasileira: aspectos de uma 
trajetória historiográfica (do nacional ao local). Revista Mundos do Trabalho. Vol. 2, nº 4, agosto-
dezembro de 2010, p. 218-234. 
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trabalho especializado fosse menosprezado pelos trabalhadores. Segundo Barbara 

Weisntein, no entendimento destes, a modernização do país e o progresso econômico 

caminhavam juntos; outrossim, até mesmo os militantes operários “consideravam a 

especialização dos trabalhadores crucial para qualquer transformação da indústria 

brasileira”364.  

 
Aí eu fui estudar naquele colégio (Escola Profissional Washington 
Luis) e era um colégio que ensinava tudo quanto era profissão que 
você queria aprender. Isso em 1929, aí veio 1930, estourou a 
Revolução de 1930. Eu já tava com um ano de colégio, já tava bem 
adiantado, ia passar para o pré-profissional365, eu já tava bem 
adiantado no ofício de carpinteiro, eles pegaram e acabaram com o 
colégio, o pessoal da Revolução de Getúlio Vargas ao invés de manter 
o colégio, porque colégio não tem nada a ver, colégio é um troço bom 
para o povo. (...) Mas, depois voltaram atrás com o negócio da escola. 
Muita gente reclamou, “não pode acabar com a escola, que é um 
absurdo” e voltaram com a escola366.    
 
Eu acho que nós, trabalhadores, temos que aprimorar os nossos 
conhecimentos, que é para poder ter voz ativa, de brigar, de gritar, de 
tudo mais, né? Eu tenho aqui um certificadozinho do Colégio 
Henrique Lage (...). Eu fiz um curso de leitura de desenho com obra 
de metal, tá entendendo? De forma que eu tinha mais direito de gritar 
mais um pouco, né? Eu tinha algum conhecimento, né?367 
 

 
  Neste sentido, longe de atender apenas a uma demanda dos patrões ou se 

enquadrar em um projeto do estado, o acesso à educação também configurava como 

uma demanda operária. As condições necessárias para conseguir manter-se na escola, 

no entanto, é que se apresentavam como novos desafios de luta por direitos a serem 

conquistados. Sobre este aspecto, identificamos que o número de evasões e/ ou a 

quantidade de alunos que encontravam dificuldades para se formar na escola era 

significativamente alto: no ano de 1943, entre os 444 alunos matriculados no curso 

profissional, apenas 38 se formaram; no ano de 1944 esta proporção foi ainda mais alta: 

dos 448 matriculados apenas 13 se formaram.  

 A ampliação da jornada de trabalho durante os anos de guerra, que voltou a ser de 

10 horas diárias para as empresas de serviço público e aquelas consideradas de “defesa 

                                                           
364 WEINSTEIN, Barbara. (Re) formação da classe trabalhadora no Brasil. Op. cit. p. 22. 
365 Extinguindo o curso pré-profissional em 1941 e o curso primário em 1938, a Escola Industrial 
Henrique Lage passou a oferecer apenas cursos profissionais a partir do ano de 1943.Os cursos pré-
profissionalizantes  mantidos pela Escola Profissional Washington Luís eram: ajustador, torneiro 
mecânico, fundidor, ferreiro, modelador, marceneiro, lustrador, empalhador, torneiro de madeira, 
entalhador, encadernador, pautador, dourador, impressor, compositor e eletricista. 
366 MACHADO, Abdiel Vieira. Op. cit. 
367 PINTO, Degenildo da Silva. Op. cit. 
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nacional” e a suspensão do direito a férias em alguns setores da indústria368, 

configuravam apenas alguns dos empecilhos encontrados pelos trabalhadores para 

conseguir encontrar tempo disponível para se especializar em uma profissão. 

 As “Batalhas da Produção”, no entanto, exigiam “soldados” qualificados, aptos e 

sadios para o trabalho369. Baseando-se nos ideais de medicina e higiene já em vigor 

desde o início do século XX e reforçados pelo discurso modernizante do Estado durante 

o período da guerra370, a interventoria amaralista criou em agosto de 1942 - justamente 

no mês e ano em que o Brasil declarou guerra ao Eixo, o Clube dos Menores Operários.  

Exclusivo para rapazes, o clube fora concebido como parte dos projetos elaborados pela 

Divisão de Educação Física e tinha como finalidade “recrear, assistir e educar o jovem 

operário”371. 

Procurando sempre associar a prática do esporte com a promoção da saúde, os 

projetos esportivos do estado visavam corrigir “o retardo no desenvolvimento físico” 

dos alunos, tais como “insuficiência no perímetro torácico, ventre volumoso e músculos 

abdominais flácidos”372. No caso dos jovens operários, os riscos sociais “de frequentar 

lugares nocivos à sua saúde e moral”, também eram salientados:  

 

O menor operário sai do trabalho às 16 horas e via de regra, vai direto 
pra casa, onde quase sempre não há água para o banho, consistindo a 
sua higiene em uma simples e rápida ablução do rosto, pescoço e pés, 
findo que janta tão parcamente quanto almoçara. Entre 18 e 22 horas, 
distrai-se o menor operário na rua, nos botequins, nos bilhares e 
snookers e às vezes, entrega-se ao jogo do solo e o monte. Com más 
companhias, em geral, ele se perverte frequentando rodas de 
malandros e alcouces. Ainda mais cansado do que estava quando 
largou o trabalho eis que regressa à penates a fim de, em um único 
quarto com mais 3 e 4 irmãos, repousar e conciliar o sono até a 
madrugada seguinte. Este é, infelizmente o quadro geral do menor 

                                                           
368 GOMES, Ângela de Castro. A Invenção do Trabalhismo. Op. cit. p. 224-225.  
369 No dia 1º de Maio de 1942, o presidente Getúlio Vargas discursou no Estádio São Januário concitando 
aos trabalhadores a ingressarem nas “batalhas da produção”. Cf  GOMES, Angela de Castro. A invenção 
do trabalhismo. Op. cit. p. 224.  
370 O aumento de produtividade industrial durante a guerra perpassava a ideia de modernização do setor. 
Porém, este ideário estava muito mais centrado na melhoria do desempenho do trabalhador nas linhas de 
produção do que na modernização do maquinário – em muitos casos, bastante obsoleto. Cf. WEINSTEIN, 
Barbara. A (Re)formação da classe trabalhadora no Brasil. Op. cit.  
371 GURGEL, Heitor. O governo de Amaral Peixoto, 1937-1945: subsídios para a história político-
administrativa do Estado do Rio. Op. cit. p. 78. 
372 BARROS, Raquel de Souza. O emaranhado político amaralista e o alastramento da educação rural 
fluminense. IX Seminário Nacional de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil”. 
UFPB: João Pessoa, 2012. p. 1009. 
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operário, no Barreto e em qualquer outro bairro fabril de nossa 
terra373.  

 
  O relato do secretário de governo de Amaral Peixoto, Heitor Gurgel, chama a 

atenção não só pela maneira “etnocêntrica” pela qual descreve os costumes de um 

jovem operário, mas pela maneira franca com que ele se refere à extrema pauperização 

da classe operária, mal remunerada e frequentemente sujeita a conviver com a mais 

completa ausência do poder público em seus bairros.  

  Para se associar ao clube, o menor precisava passar por exames médicos, “ser 

fichado e fotografado” para posteriormente, receber um cartão de frequência. 

Funcionando em horário noturno, de 18:00 às 22:00, o clube oferecia uma programação 

rígida: ao chegar, ele se dedicava aos jogos, podendo ele optar por jogos de salão 

(xadrez, dama, gamão, pingue-pongue, etc.), atividades físicas diversas (basquete, vôlei, 

futebol, etc.) ou até mesmo, fazer uso dos aparelhos do parque – sempre sobre 

supervisão técnica. Após isso, havia um período de descanso “durante o qual eram feitas 

palestras educacionais sobre vários temas, projeção de filmes educativos e ainda eram 

dados conselhos sobre higiene corporal e moral”. Ao final, eles tomavam um banho de 

chuveiro “fornecendo o clube a cada um de seus membros toalha e sabonete” e 

lanchavam “um copo de leite, pão com manteiga, doce, queijo e uma fruta, inteiramente 

gratuita”374.  

  O caráter normativo e higienista das atividades do clube objetivava “a geração 

de uma força de trabalho mais bem preparada”375 voltando-se para o atendimento dos 

jovens rapazes que serviam fartamente nas “fileiras da produção”, conforme abordamos 

no capítulo anterior. Finalizando as suas atividades em 1945, juntamente com o fim da 

guerra e do Estado Novo, o clube chegou a contar com cerca de 400 associados durante 

todo o seu período de existência376.  

 No que diz respeito às jovens meninas, a capital fluminense mantinha desde a 

Primeira República, a Escola Profissional Aurelino Leal377. Apesar do aumento da 

                                                           
373 GURGEL, Heitor. O governo de Amaral Peixoto, 1937-1945: subsídios para a história político-
administrativa do Estado do Rio. Op. cit. p. 78. 
374 Idem. p. 79.  
375 HONORATO, Cezar. A interventoria de Amaral Peixoto no estado do Rio de Janeiro e as políticas 
sociais (1938/45). Op. cit. p. 70. 
376 GURGEL, Heitor. O governo de Amaral Peixoto, 1937-1945: subsídios para a história político-
administrativa do Estado do Rio. Op. cit. p. 79. 
377 Criada em 1923, pelo então interventor federal Aurelino Leal, a escola oferecia além de matérias do 
currículo escolar, cursos de economia doméstica, trabalhos manuais, oficinas de corte e costura, bordados 
e rendas, entre outros. Para mais sobre o assunto, ver: DUTRA, Vivian Machado. De Nilo Peçanha à 
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demanda de mão de obra no setor industrial durante a guerra (com destaque para a 

indústria, têxtil que como vimos, empregava um grande número de mulheres), as 

trabalhadoras da cidade, assim como as demais trabalhadoras que estudavam em escolas 

profissionalizantes do país neste período, especializavam-se apenas em atividades vistas 

como “femininas”, ou seja, em trabalhos manuais ou domésticos.  

 Durante a interventoria, Amaral Peixoto não só manteve a Escola Profissional 

Aurelino Leal, como também criou a Fundação Anchieta voltada para a formação 

profissional feminina e para o atendimento social às mulheres pobres. Esta Fundação, 

que também era conhecida como Instituto Industrial Feminino, tinha como objetivo 

precípuo “facilitar à mulher o trabalho remunerado, sem desintegrá-la dos afazeres do 

lar”378, ou seja, da mesma maneira que a escola profissional, a Fundação Anchieta 

buscava reafirmar a ideia da “vocação feminina” para a execução de determinadas 

tarefas, limitando-a a uma especialização específica. Oferecendo “cursos práticos e 

especializados de trabalhos manuais, destinados a facultar à mulher, maior de dezessete 

(17) anos, o exercício de uma profissão remunerada, no próprio domicílio”379, a 

Fundação Anchieta procurava oferecer às mulheres a possibilidade de colaborar com a 

renda familiar, exercendo uma atividade remunerada e sem prejuízo de suas funções 

domésticas. 

  Os cursos tinham duração de seis meses e eram divididos em três seções de 

aprendizagem: 1ª) corte e costura e suas subdivisões; 2ª) bordados, rendas e suas 

subdivisões; 3ª) pequenas indústrias regionais de confecções. Segundo a revista Cultura 

Política - um dos principais veículos de comunicação do Estado Novo, “todas as 

facilidades” eram oferecidas as alunas do curso “inclusive a da condução, pois para isso 

lhes são fornecidos pela diretora passes ou bônus das empresas de viação”, além “da 

perfeita assistência aos filhos das alunas casadas”, através da creche que funcionava 

anexa à Fundação. Ao final, as alunas ganhavam um certificado, além “dos meios 

necessários para aquisição de uma máquina de costura, independente de posterior 

reembolso”380. 

  A diretora da instituição, Maria Carlota Póvoa, esclarecia, porém, que a 

Fundação Anchieta não era uma instituição de caridade. Tratava-se, na realidade, de 

                                                                                                                                                                          

Aurelino Leal: conflitos inter-oligárquicos em torno da Escola Profissional Feminina de Niterói 
(Primeira República). Rio de Janeiro: UFRJ, 2013. Dissertação de mestrado.  
378 Decreto-Lei 158/40.  
379 Idem. 
380 Cultura Política, Ano 1, nº 10, p. 261-263. 
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“um serviço de assistência social”. Para serem admitidas nos cursos da Fundação, as 

alunas precisavam responder a um questionário sobre a sua vida no lar, além de ter que 

se submeter a um rigoroso exame médico. Feito isso, as candidatas receberiam em suas 

residências uma visita de uma funcionária da instituição, que buscava atestar a 

veracidade das informações fornecidas pelas mesmas.  

 

Comumente dessas visitas resultam muitos auxílios, pois, verificada a 
necessidade ou penúria, a respectiva secção providencia a remoção 
dos “casos” testemunhados. Quantas operações cirúrgicas, quantos 
recolhimentos a asilos ou casas de caridade não tem resultados dessas 
visitas?381 

 

  Tendo sido criada a partir da iniciativa da primeira-dama fluminense Alzira 

Vargas do Amaral Peixoto, que contou com o apoio decisivo da sua mãe e primeira-

dama do país, Darcy Vargas, a Fundação Anchieta juntamente com a Legião Brasileira 

de Assistência (LBA)382, configuraram espaços de atuação de toda uma geração de 

primeiras-damas que por sua vez, vieram a reforçar determinados canais de participação 

feminina na sociedade diferentes daqueles apenas voltados para a esfera privada e 

familiar. Esta atuação das mulheres no espaço público, que já era reconhecida pelos 

trabalhadores em seus locais de moradia conforme abordamos no primeiro capítulo, 

acabou acionando o que Rachel Sohiet e Sueli Costa chamaram de “ideário dos 

maternalismos”. Segundo as autoras, este ideário, já manifestado desde o século XIX 

através de “movimentos coletivos de cunho feminista e não”383 foi protagonizado neste 

período por primeiras-damas como Alzira e Darci, que através do recrutamento de 

outras mulheres para tomar parte destas “tarefas sociais” – sejam elas voluntárias, 

visitadoras ou assistentes sociais384, trataram conferir conteúdo político as tarefas do 

cuidar. 

                                                           
381 Idem. p. 263. 
382. Apesar motivada pelo “estado de guerra”, a instituição nasceu com a missão de “promover, por todas 
as formas, serviços de assistência social”, tais como: a) “proteger a maternidade e a infância”; b) 
“amparar velhos e desvalidos”; c) “prestar assistência médica, em todas as modalidades, às pessoas 
necessitadas, entre outras finalidades”, entre outros. Para mais, ver: CPDOC/ FGV. AVAP vpu lba 
1977.03.29. As origens da LBA. MPAS/ LBA, 1977. 
383 SOHIET, Rachel e Suely Gomes Costa. Tutela e devir das mulheres no espaço público: Alzirinha e 
Evita. Op. cit.p. 148. 
384 Neste período, assistimos a um processo de profissionalização das atividades sociais, realizado 
primeiramente em cursos de capacitação de visitadoras sociais oferecidos através de programas de rádio e 
posteriormente, a partir dos cursos técnicos criados pela Escola Técnica de Assistência Social Cecy 
Dodsworth (1944), no Distrito Federal e pela Escola de Serviço Social do Estado do Rio de Janeiro 
(1945), localizada em Niterói. Para mais, ver: CRUZ, Nilda de Oliveira Ney de Vasconcellos. Nilda Ney 
(depoimento, 2001). Rio de Janeiro, CPDOC, 2002 e HONORATO, Cezar. A interventoria de Amaral 
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  Dialogando com Sohiet e Costa, consideramos que esta politização dos cuidados 

influenciou e também foi influenciada por aquilo que estamos denominando aqui de 

politização da carestia. Afinal, ao conferir um conteúdo político à pobreza, 

transformando-a em uma questão de Estado, esta geração de mulheres contribuiu para 

introduzir novos elementos a uma questão antiga. Ao deslocar a miséria e a 

desigualdade social da esfera privada e responsabilizar a sociedade e principalmente o 

poder público para a solução destes males, a ação social feminina deste período 

contribuiu, em certa medida, para colocar a luta secular contra a pobreza no patamar da 

conquista por direitos. Ainda que a elaboração discursiva da assistência social deste 

período viesse acompanhada por uma série de estereótipos sobre os pobres, objetivando 

corrigir os seus “desajustamentos”, e fosse ainda bastante influenciada por práticas 

caritativas da Igreja Católica, elas serviram como uma caixa de ressonância para uma 

luta que cotidianamente já era travada nos bairros pobres e favelas e já era denunciada 

por movimentos femininos, como já mencionamos.   

 É claro que estas instituições e outras tais como a Fundação Lar Operário 

Fluminense, a Casa Maternal 1º de Maio – citadas no primeiro capítulo e a seção 

fluminense do Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS), que abordaremos 

mais adiante, acabaram projetando a imagem do interventor para além da esfera 

estadual385, ao mesmo tempo em que ia consolidando, a nível local, as bases para a 

construção do amaralismo. Porém, estes projetos de assistência estavam longe de 

atenuar o agravamento do quadro geral de pauperização da classe trabalhadora durante 

os anos de guerra. Como nos indicou Maria Célia Paoli: “(...) as promessas contidas nas 

florescentes políticas sociais do governo não impediram a corrosão dos níveis de vida 

urbana, e sequer a garantia de um salário mínimo legal pôde assegurar o aumento das 

disparidades sociais”386. 

  O salário mínimo, que foi estabelecido através Decreto-Lei 2.162 1º de Maio de 

1940, variava entre os estados, capitais e alguns municípios e era baseado a partir do 

levantamento do valor do custo de vida em cada região387. Em Niterói, onde o salário 

                                                                                                                                                                          

Peixoto no estado do Rio de Janeiro e as políticas sociais (1938/45): pequeno ensaio de interpretação. In: 
CÔRTE, Andrea Telo da (org.). Amaral Peixoto: história, memória e política. Op. cit. p. 59.  
385 PANTOJA, Silvia. Amaralismo e pessedismo fluminense. Op. cit. p. 120. 
386 PAOLI, Maria Célia. Trabalhadores e cidadania: experiência do mundo público na história do Brasil 
moderno. Estudos Avançados, vol. 3, nº 7, São Paulo, dezembro de 1989, p. 58.  
387 O salário mínimo foi instituído no Brasil pela Lei nº 185 de janeiro de 1936 e pelo Decreto-Lei nº 399 
de abril de 1938. Já as tabelas de salários-mínimos foram estabelecidas através do Decreto-Lei 2.162, de 
1/5/1940. Em junho de 1943, foi realizado o primeiro reajuste na tabela, que acabou sendo novamente 
reajustada no mês de dezembro daquele mesmo ano. 
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mínimo foi estabelecido em 200$000 em 1940 - 40$000 a menos do que no Distrito 

Federal388, os custos com alimentação chegaram a ser 12% superiores a cidade do Rio 

de Janeiro neste mesmo ano de referência. Ainda que estes índices passassem por 

constantes variações a cada ano e até, a cada mês – em virtude da especulação de preços 

e dos problemas de abastecimento verificados durante a guerra, os custos com 

alimentação na capital fluminense se mantiveram superiores ao Distrito Federal ao 

longo de quase todo este período que se estende até o término do conflito, conforme 

podemos ver na Tabela 4. Os preços dos aluguéis na capital federal, porém, superavam 

de longe o valor cobrado no aluguel dos imóveis não só em Niterói, mas em todo 

território nacional389.  

  

Tabela 4: Índices municipais do custo da alimentação (Niterói e Distrito Federal) 
19 gêneros de primeira necessidade – preços a varejo – Fórmula usada: índice geométrico 

ponderado. Base: janeiro de 1935 (100) 
 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Niterói 125 135 159 181 234 283 

DF 113 124 134 151 226 285 

Fonte: Ministério do Trabalho Indústria e Comércio (MTIC). Serviço de Estatística da Previdência e 
Trabalho. Levantamento do Custo de Vida no Brasil.1946. p. 63 
 

 É claro que não se trata de medir o grau de miserabilidade presente em cada 

capital do país durante os anos de guerra. O que percebemos é que durante este período, 

a depreciação dos salários dos trabalhadores em relação ao custo de vida elevou os 

níveis de pobreza da classe trabalhadora nos quatro cantos do país, principalmente nos 

estados da região norte e nordeste390. Afinal de contas, esta remuneração mínima 

                                                           
388 O Observador Econômico e Financeiro. nº 52, maio de 1940. p. 190 (para dados de Niterói); LOBO, 
Eulalia Maria Lahmeyer (coord.) Rio de Janeiro Operário: natureza do Estado e conjuntura econômica, 
condições de vida e consciência de classe (1930-1970). Rio de Janeiro: Access, 1992 (para dados do 
Distrito Federal). Cf. Ministério do Trabalho Indústria e Comércio (MTIC). Serviço de Estatística da 
Previdência e Trabalho. Levantamento do Custo de Vida no Brasil.1946. p. 80 
389 No ano de 1944, quando a média do aluguel mensal no Distrito Federal registrou o valor mais alto 
quando comparado aos demais anos compreendidos entre 1942 e 1945, o aluguel de um imóvel no 
perímetro urbano era de Cr$700,00 e de Cr$450,00 no perímetro suburbano. Em Niterói, no segundo 
semestre deste mesmo ano, o aluguel no perímetro urbano era em média Cr$300 e no perímetro 
suburbano Cr$150,00. Belém ocupava o segundo lugar das capitais que possuíam os preços dos aluguéis 
mais caros neste mesmo ano: Cr$600,00 (perímetro urbano) e Cr$400,00 (perímetro suburbano). São 
Paulo registrava média de Cr$235,00 (perímetro urbano) e Cr$150,00 (perímetro suburbano) neste 
mesmo período de referência. Cf. Ministério do Trabalho Indústria e Comércio (MTIC). Serviço de 
Estatística da Previdência e Trabalho. Levantamento do Custo de Vida no Brasil.1946. p. 80. 
390 Cidades na região norte, como Manaus e Belém e da região nordeste como Salvador e Recife, que 
possuíam salários mínimos inferiores aos da região sudeste estiveram na dianteira dos custos com 
alimentação em vários períodos entre 1937 e 1945. Cf. Ministério do Trabalho Indústria e Comércio 
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prevista por lei estava longe de ser suficiente para dar conta de todas as despesas dos 

trabalhadores e de sua família391, que mensalmente ficavam sujeitas às flutuações do 

mercado conforme abordaremos na próxima seção deste capítulo. 

 Outro aspecto que estas estatísticas não levavam em conta, era que muitos 

trabalhadores não recebiam nem mesmo o salário mínimo legal. O próprio IBGE, ao 

divulgar a média salarial dos contribuintes do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos 

Industriários (IAPI) no ano de 1942, identificou que homens e mulheres menores de 18 

anos recebiam mensalmente um valor inferior ao salário mínimo392. Ainda segundo este 

levantamento, o salário médio pago a um operário no estado do Rio no ano de 1943 era 

inferior ao salário mínimo que naquele ano havia passado por dois reajustes: um em 

janeiro de 1943 para Cr$ 300,00 e o outro em dezembro de 1943 para Cr$320,00393. 

Não por acaso, identificamos vários processos movidos pelos trabalhadores contra 

empregadores junto à 1ª e 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de Niterói cuja 

motivação central era justamente o salário mínimo394.   

 Outros processos contra “demissão injusta”, “suspensão injusta”, “férias”, “aviso 

prévio”, “anotação na carteira”, “horas extraordinárias” também eram recorrentes e 

podem demonstrar o quanto a legislação trabalhista era constantemente ignorada pelos 

patrões e aludida pelos trabalhadores quando recorriam à Justiça do Trabalho para tentar 

reparar injustiças e lutar pelos seus direitos 

                                                                                                                                                                          

(MTIC). Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho. Levantamento do Custo de Vida no 
Brasil.1946. p. 59-65; IBGE. Anuário Estatístico do Brasil. 1941-1945. p. 333. 
391 O debate acadêmico a respeito de o salário mínimo ter representado ou não ganhos reais para a classe 
trabalhadora pode ser visto em: ALEM, Silvio Frank. Os Trabalhadores e a “Redemocratização”. Op. 
cit. Capítulo 1. 
392 O levantamento identificou que meninos até 14 anos recebiam Cr$108,00 e meninas Cr$103,00 em 
1942. Só quando os rapazes atingiam 19 anos é que passavam a ganhar Cr$216,00 e as moças, a partir dos 
20 anos passavam a receber Cr$ 203,00. A média salarial paga as operárias chegava ao máximo Cr$ 
225,00 enquanto os homens poderiam receber até Cr$ 461,00. Senhoras com mais de 70 anos também 
recebiam um valor de aposentadoria inferior ao mínimo: Cr$ 164,00. IBGE. Anuário Estatístico do 
Brasil. 1941-1945. p. 327-328. 
393 Em julho de 1943 um operário da indústria fluminense recebia Cr$ 298,00. Para os demais anos, o 
salário médio registrado foi de Cr$270,00 (julho de 1942) e Cr$387,00 (julho de 1944). No Distrito 
Federal, a média do salário pago aos operários das indústrias correspondia a Cr$ 361 (julho de 1942), 
Cr$417 (julho de 1943) e Cr$510,00 (julho de 1944). Cf. IBGE. Anuário Estatístico do Brasil. 1941-
1945. p. 327. 
394 Reclamante: Maria da Costa Nunes, Reclamada: Cia. Manufatora Fluminense de Tecidos, Objeto: 
férias, salário mínimo (O Fluminense, 15/8/1941, p. 2); Reclamante: Maria Valbon, Reclamada: Fábrica 
de Balas Sulamerica, Objeto: diferença de salário mínimo, férias e salário (O Fluminense, 23/1/1943, p. 
2); Reclamante: Waldemar Firmino da Silva, Reclamada: Fábrica de Vidros São Domingos, Objeto: 
salário mínimo (O Fluminense, 26/2/1942, p. 1). Todos os processos citados foram consultados na coluna 
“Justiça do Trabalho” do jornal O Fluminense onde era publicado um breve resumo das audiências e os 
despachos do Presidente da Junta. O jornal publicou esta coluna entre 1940 e 1943.  
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 Instalada em 1941, a Justiça do Trabalho foi criada para mediar às negociações 

entre patrões e empregados no Brasil. Vista durante anos como um órgão 

exclusivamente voltado para atender aos interesses da burguesia industrial ou até 

mesmo, como um emaranhado burocrático a serviço do Estado, a Justiça do Trabalho 

vêm sendo objeto de pesquisas mais recentes que buscam perceber como para além de 

um simples instrumento de manipulação e parcialidade a serviço dos patrões, esta 

também se configurou como um canal de expressão para denúncias dos trabalhadores e 

luta por seus direitos395. Como assinalou Fernando Teixeira da Silva e Hélio da Costa: 

 
Se as violações patronais e a parcialidade da Justiça do Trabalho 
reforçavam o ceticismo em relação ao caráter protetor das leis, por 
outro lado a idealização e a esperança de justiça alimentavam-se das 
possibilidades concretas abertas pelo aparato jurídico oficial. Mesmo 
em tempos opressivos, como o do Estado Novo, quando algumas leis 
eram claramente formuladas para beneficiar os patrões, punir os 
operários e desrespeitar antigos direitos, há indícios de que os 
tribunais trabalhistas não funcionaram como simples árbitros nos 
conflitos a serviço dos patrões ou formassem um campo de resolução 
sempre pronto a reforçar os ideais de consenso396.  

  

  Naquele momento, em que qualquer tentativa de paralisação do trabalho era vista 

como deserção e um simples atraso ou reclamação por parte do trabalhador poderia ser 

punida com rigores de um tribunal militar397, a Justiça do Trabalho apresentou algumas 

“brechas, janelas e portas” que poderiam ser “em alguma medida, interessantes e 

vantajosas a grupos de operários específicos ou aos trabalhadores individualmente”398. 

Em Niterói, identificamos que os processos julgados na 1ª e 2ª Junta de Conciliação 

eram, em sua maioria, movidos individualmente. Isso não quer dizer que a decisão de 

                                                           
395 Larissa Rosa Corrêa identifica que a partir do final dos anos 1970, novos estudos que buscavam 
“desmontar a concepção deque os trabalhadores eram simplesmente instrumentos da classe dominante” 
começaram a ser produzidos. “Nesse sentido, as leis e o direito, instrumentalizados por meio da Justiça do 
Trabalho, constituíram uma força motriz significativa na mobilização e organização para a luta por 
direitos, imprimindo um caráter público aos conflitos trabalhistas, com dimensões políticas até então 
inimagináveis”. A autora ainda, faz um criterioso balanço historiográfico sobre o tema. Para mais, ver: 
CORRÊA, Larissa Rosa. A tessitura dos direitos: patrões e empregados na Justiça do Trabalho (1953-
1964). São Paulo: LTr, 2011. P. 27-30.  
396 SILVA, Fernando Teixeira da; COSTA, Helio da. Trabalhadores urbanos e populismo: um balanço 
dos estudos recentes. In: FERREIRA, Jorge (org.). O Populismo e a sua história: debate e crítica. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p.235-236.  
397 Em outubro de 1942, o decreto nº 4.766 reforçou a proibição de greves definindo-a como “crimes 
militares”. Por este decreto, estava passível de reclusão de 2 a 6 anos a pessoa que tomasse parte de 
“suspensão ou abandono coletivo do trabalho, em centro industrial a serviço da construção ou fabricação 
destinada a atender as necessidades da defesa nacional, praticando violência contra pessoa ou coisa”. Em 
novembro, o Decreto-Lei 5.516, determinava que faltas ao trabalho poderia ser enquadrada em crimes de 
deserção. Cf. ALEM, Silvio Frank. Os Trabalhadores e a “Redemocratização”. Op. cit. p. 20.  
398 NEGRO, Antonio Luigi. O que a Justiça do Trabalho não queimou: novas fontes para estudos do 
trabalho no século XX. Politeia: História e Sociedade. Vol. 6, nº 1, Vitória da Conquista, 2006. p. 196. 



102 

 

entrar com um processo trabalhista não pudesse, em alguns casos, ser tomada 

coletivamente. Consultando os resumos dos processos trabalhistas publicados no jornal 

O Fluminense, identificamos que não era incomum, por exemplo, trabalhadores de uma 

mesma empresa impetrarem processos em separado, mas com conteúdo idêntico e em 

um curto espaço de tempo. Este foi o caso dos ferroviários da Cia. Leopoldina Railway, 

que processaram a empresa pelo pagamento de “horas extraordinárias”, dos operários da 

Cia. de Navegação Costeira pela “equiparação de salários” e dos trabalhadores da 

Wilson Sons “distribuição equitativa dos serviços”399. 

 A escolha por entrar com um processo sozinho pode ser encarada como uma tática 

utilizada pelos trabalhadores para demonstrar a recorrência com que certas empresas 

cometiam o mesmo tipo de arbitrariedade com trabalhadores diferentes e com isso, 

obter vitórias judiciais; ou uma estratégia dos mesmos para escaparem de possíveis 

acusações que pudessem enquadrá-los em atos de “revolta ou rebelião” naquele 

contexto marcado pela guerra e asfixia política; ou simplesmente, apenas pelo desejo 

individual de cada trabalhador em tentar reparar as injustiças que vinham sofrendo.  

 Processos que buscavam garantir o pagamento de horas extras, a distribuição mais 

equilibrada dos serviços e equiparação de salários dentro de uma determinada 

categoria400, demonstram as tentativas dos patrões em lucrar ao máximo com o trabalho 

dos seus empregados que naquele momento, viam os seus direitos reduzidos. Processos 

desta natureza, ou seja, motivados pelas injustiças patronais cometidas dentro do 

próprio local de trabalho e não necessariamente pelo desrespeito a algum dispositivo da 

legislação trabalhista, indicam o quanto os trabalhadores e trabalhadoras estavam 

dispostos a resistir a exploração patronal lançando mão dos canais disponíveis para tal.   

 Os processos contra suspensões e demissões injustas eram sem dúvida, os mais 

recorrentes. Eles demonstram como o “estado de guerra” forneceu poderes 

inimagináveis aos empregadores que com frequência, puniam os seus empregados por 

                                                           
399 Processos contra a Leopoldina Railway pelo pagamento de “horas extraordinárias”: O Fluminense, 
3/4/1942, p. 1 (1 processo); O Fluminense, 23/4/1942, p. 1 (3 processos); O Fluminense, 16/4/1943, p. 1 
(1 processo); O Fluminense, 4/6/1943, p. 1 (processo coletivo que reuniu 6 trabalhadores). Processos 
contra a Cia. de Navegação Costeira por “equiparação de salários”: O Fluminense, 13/2/1943, p. 1 (1 
processo); O Fluminense, 19/2/1943, p. 1 (1 processo); O Fluminense, 27/2/1943, p. 1 (1 processo); 
Processo contra a Cia. Wilson Sons pela “distribuição equitativa dos serviços” (3 processos). O 
Fluminense, 23/4/1942, p. 1. 
400“Mudança de categoria e diferença de salário”: impetrado por Maria da Costa Nunes contra a Cia. 
Manufatora (O Fluminense, 12/2/1942, p. 2); impetrado por Valdir Francisco de Andrade contra a Fábrica 
de Vidros São Domingos e impetrado por Manuel Antonio de Araujo contra a Fábrica de Cerâmica Luso-
Brasileira (O Fluminense, 24/4/1942, p. 1).  



103 

 

atos classificados como de “indisciplina” e “insubordinação”401 que poderiam resultar 

em demissão sumária e sem percepção de direitos. Este tipo de processo, que exigia o 

afastamento do trabalhador do emprego até que fosse proferida a decisão da Justiça, 

poderia gerar acordos desvantajosos para o mesmo tendo em vista a sua necessidade de 

retornar ao trabalho e não poder aguardar a morosidade dos litígios402. Entre janeiro e 

agosto de 1944, dos 1.944 processos julgados pelas Juntas de Conciliação e Julgamento 

do estado do Rio de Janeiro, 690 resultaram em conciliação entre as partes, 378 foram 

considerados totalmente procedentes, 88 parcialmente procedentes e 294 

improcedentes403.  

 Buscando olhar para além da dominação patronal, porém, percebemos que a 

recorrência de processos deste tipo - que culminavam em suspensão ou dispensa do 

trabalhador, indicam que “atos de insubordinação” não configuravam algo incomum 

dentro do espaço fabril. Esta resistência operária que não é possível visualizar nos 

números – visto que estes trabalhadores poderiam não recorrer à Justiça e nem 

tampouco se articular em greves404, manifestava-se de diferentes maneiras nos espaços 

de trabalho, desde uma simples infração até manifestações individuais ou coletivas mais 

amplas405. Narrando um episódio no qual estas pequenas resistências poderiam 

funcionar como verdadeiras estratégias utilizadas em tempos de guerra, Degenildo da 

Silva Pinto explica como ele e um grupo de companheiros procurava evitar as 

suspensões aplicadas pelos supervisores da Cia. de Comércio e Navegação:  

  

E tinha aqueles encarregados puxa saco de patrão que qualquer coisa 
queria suspender. Então nós formamos um trio: Cocoroca (...), 
Fornalha (...) e Caveirinha que é este que vos fala (...) Então, quando 
havia uma injustiça qualquer de um encarregado, de um puxa saco 
daqueles aí dizia: ó vou me queixar com o trio. Então, aqueles puxa 
saco se tremiam de medo, que a gente ameaçava de dar porrada 
mesmo nos caras406. 
 

                                                           
401 A Lei nº 62 do Código Civil de 1935 já permitia que o empregador demitisse o trabalhador sem aviso 
prévio nem indenização por “atos de indisciplina e insubordinação”. Cf. PAOLI, Maria Célia. 
Trabalhadores e cidadania. Op. cit. p. 59. 
402 PAOLI, Maria Célia. Trabalhadores e cidadania. Op. cit. p. 59. 
403 IBGE. Anuário Estatístico do Brasil. 1941-1945. p. 378. 
404 Um relatório do delegado da DOPS apresentado em 1940, indica a existência de 10 grevistas, 11 
extremistas, 853 comunistas, 9 anarquistas e 20 pessoas apontadas como fomentadoras de rebeliões no 
estado do Rio. Relatório apresentado pelo Chefe de Polícia do Estado do Rio, Ramos de Freitas a Toledo 
de Piza. 31/12/1940. APERJ. DPS. Partido Comunista do Estado do Rio. 
405 Algumas pesquisas já citadas neste trabalho identificaram a ocorrência de greves e paralisações 
iniciadas a partir dos próprios locais de trabalho durante o período em que vigorou o “estado de guerra”: 
ALEM (1981), COSTA (1993), KONRAD (2006), entre outros.  
406 PINTO, Degenildo da Silva. Op. cit. Para mais sobre a trajetória de Degenildo, ver capítulo 1. 
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 Ameaças abertas ou veladas aos supervisores, insubordinação, indisciplina, 

sabotagens. No universo fabril, onde se tentava impor uma disciplina militar guerra, os 

trabalhadores procuravam nas trincheiras montadas nas fábricas armas que pudessem 

ser usadas a seu favor. E foi exatamente isso que fez um grupo de funcionários da 

fábrica têxtil Johann & Cia. Ltda. em carta dirigida ao interventor Amaral Peixoto, ao 

denunciar as arbitrariedades cometidas pelos seus empregadores:  

 

Exmo. Senhor Sr. Comandante Ernani do Amaral Peixoto 
M. D. Interventor Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(...)  
Exmo. Dr. Xavier Sobrinho, M. D. Delegado do Trabalho que, na 
pessoa do seu digno assistente Dr. Nunes, com delicadeza peculiar, 
que caracteriza todo funcionário cônscio dos deveres que Estado Novo 
lhe atribui, efetuou uma diligência no escritório da aludida firma, 
apreendendo recibos de demissão assinados em branco, fichas e 
tabelas de teares com dizeres em alemão, cartões de ponto com 
cálculos fraudulentos relativos ao salário mínimo (...).  
De há muito assistimos revoltados as atitudes audaciosas desses 
estrangeiros sem tomarmos providência nenhuma, com receio de não 
serem ouvidas as nossas justas queixas dado possuírem eles os mais 
inacreditáveis meios de defesa, a ponto de destruírem documentos, 
como o fizeram após a estada do Sr. Inspetor Fiscal do Ministério do 
Trabalho. (...)  
Os proprietários da fábrica e demais alemães que nela trabalham, em 
flagrante desrespeito, continuam a falar a língua alemã, não obstante 
saberem o nosso idioma, deixando transparecer, portanto, que o 
assunto tratado entre eles, não deve ser conhecido pelos brasileiros 
empregados do estabelecimento. Devemos salientar ainda que não se 
limitam a se expressar em seu idioma somente em conversação 
interna, pois o fazem também pelo telefone quer em ligações urbanas 
como interurbanas. 
E se tratando de súditos do Reich alemão que sempre menosprezaram 
as nossas leis, dispensando o mais desumano tratamento as humildes 
operárias brasileiras, tomamos a liberdade de vir a presença de V. 
Excia. Para solicitar que seja feita a intervenção definitiva do governo 
na referida firma407.   

 

 Fazendo-se valer do sentimento antigermânico que veio à tona principalmente a 

partir das manifestações pela entrada do Brasil na guerra, os trabalhadores desta fábrica 

cuja propriedade pertencia a uma família de alemães, solicitaram ainda a presença de 

um delegado da DOPS para apreender “publicações nazistas e a efígie do sanguinário, 

perverso e desumano Hitler em gesso, que se encontra escondida na fábrica” e se 

despedem assinando como “humildes patrícios”. Mesclando sentimentos nacionalistas 
                                                           
407 CPDOC/ FGV. EAP int 1939. 11. 23. Série: Int – Interventor. Data de produção: 23/11/1939 a 
3/7/1945. 
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com argumentos que buscavam alertar o interventor dos perigos de uma possível 

articulação do inimigo dentro do território nacional a partir da capital fluminense, os 

operários da Johann solicitavam a imediata intervenção na fábrica tanto pelo desrespeito 

“desses estrangeiros” às leis trabalhistas e à nação brasileira, quanto por questões 

atinentes à segurança nacional. 

 Em Niterói, onde a presença de imigrantes italianos e alemães não era 

insignificante408, o combate à “Quinta Coluna” foi em certa medida, permeado por 

questões étnicas. Sobre este aspecto, é interessante chamar a atenção para a “inversão de 

sinal no que diz respeito às concepções sobre ‘raça’ contidas nesse movimento”409, tal 

como salienta Alexandre Fortes. Afinal, estes europeus, que antes eram vistos como 

“uma importante contribuição para o branqueamento do país”410, passam a ser 

encarados como uma ameaça, principalmente os alemães, não raro, personificados na 

demonizada figura de Hitler.    

 A polícia fluminense, que se notabilizou não só pela vigilância aos “súditos do 

Eixo”, mas também pela investigação de atividades integralistas no estado do Rio – que 

contava com um grande número de adeptos411, também foi implacável na perseguição 

de lavradores e operários alemães, italianos e japoneses que vinham trabalhar nas 

fazendas e fábricas do estado412.  Mais tarde, porém, descobriram que não era 

propriamente o amor à pátria que motivava a implacabilidade do delegado da DOPS 

Ramos de Freitas, mas sim a paixão pelo dinheiro. Acusado de roubar e extorquir os 

acusados em troca da sua liberdade, Ramos de Freitas foi processado e afastado do 

cargo em fins de 1942413.  

                                                           
408 De acordo com dados recolhidos no Censo de 1940, 676 alemães e 669 italianos viviam em Niterói 
nesta data. Cf. IBGE. Censo Demográfico (Série Regional: Parte XV - Rio de Janeiro). 1951. p. 61. 
Alguns estudos sobre a presença imigrante na capital fluminense são citados no capítulo 1 deste trabalho. 
409 FORTES, Alexandre. Do reformismo tecnocrático ao nacionalismo de massas. Op. cit. 
410 Idem. 
411 A Noite, 12/11/1942, p. 2; A Noite, 6/2/1943, p. 3. CAMARGO, Aspásia et. al. As artes da política: 
diálogo com Amaral Peixoto. Op. cit. p. 218. 
412 No acervo do CPDOC, identificamos uma série de detenções por “medida preventiva” e prisões de 
imigrantes alemães, italianos e japoneses no estado do Rio, sobre acusação de simpatizarem ou 
compartilharem de ideologias nazifascistas, bem como cartas de mulheres brasileiras esposas de 
imigrantes, argumentando inocência de seus maridos sobre as acusações pedindo a soltura dos mesmos. 
CPDOC/ FGV. EAP int 1939. 11. 23. Série: Int – Interventor. Data de produção: 23/11/1939 a 3/7/1945. 
413 Para mais sobre a atividade integralista no estado do Rio, ver: CARNEIRO, Márcia Regina da Silva 
Ramos e Sandro Figueiredo Silva. Integralismo, nacionalismos e conservadorismo no Rio de Janeiro. 
Seminário de pesquisa do Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, da 
Universidade Federal Fluminense. Campos dos Goytacazes: UFF, 2011. 
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 Porém, ainda que as hostilidades sofridas por imigrantes alemães na capital 

fluminense durante a guerra não tenham sido sem importância414 verificamos que para 

os trabalhadores da cidade, elas obedeciam a critérios altamente seletivos e encobriam 

outras motivações tal como pudemos vislumbrar na carta elaborada pelos operários da 

fábrica têxtil Johann. Mais do que uma preocupação com uma possível conspiração 

estrangeira ou um sentimento de ódio nutrido contra os alemães, aqueles trabalhadores e 

trabalhadoras encontravam no próprio discurso oficial emanado durante a guerra, o 

motivo principal do seu questionamento: como eles, que estavam se sacrificando tanto 

em nome da nação na frente de batalha da produção, poderiam ser tão explorados pelo 

inimigo dentro de seu próprio país e a olhos vistos das autoridades brasileiras?  

 É claro que não é a nossa intenção aqui minimizar a importância dos conflitos 

étnicos em outras localidades, onde a presença de trabalhadores e empresários 

imigrantes advindos dos países “do Eixo” era mais significativa em termos 

numéricos415. Porém, o que nos chama a atenção é como os trabalhadores da fábrica 

Johann releram o discurso nacionalista que os convocou para servir na linha de frente 

das “batalhas da produção” e a partir dele, encontraram o respaldo necessário para as 

suas “justas queixas”. Como mencionamos no início deste capítulo, o sentimento 

nacionalista homogeneizado pela luta patriótica contra um inimigo comum e a 

revalorização do povo (e do trabalhador) brasileiro durante a conjuntura de guerra, 

gerou uma “crença simbólica nos direitos”416 como afirmou Alexandre Fortes.   

 Outro aspecto que também chama a atenção na carta dos trabalhadores da fábrica 

Johann, é a informação de que apesar da Inspetoria do Ministério do Trabalho ter 

                                                           
414Consultando os jornais, não localizamos quaisquer referências a quebra-quebras ou depredações feitas 
pelos moradores da cidade em estabelecimentos comerciais e industriais pertencentes a pessoas nascidas 
em países do Eixo. Agnes Lang, no entanto, indica através de entrevistas realizadas com imigrantes e 
filhos de imigrantes alemães em Niterói, “Aqui havia uma coisa criada pela própria guerra. Era um 
negócio muito sério. Inclusive quando (...) o Brasil declarou guerra à Alemanha só faltavam bater na 
gente. A casa foi quebrada, (...) lá onde minha avó tinha o comércio dela. Quebraram a frente. Só não 
entraram porque, naquela época, a polícia realmente era polícia, e acho que ainda teve uma grande ajuda 
divina, porque uma multidão, que ocupou o quarteirão de lado a lado, e a casa da minha avó, era a loja e o 
sobrado, era mais ou menos no meio, de lado a lado uma multidão querendo invadir (...). Eu tinha sete 
anos e só tinha mulher e criança dentro de casa”. Cf. LANG, Agnes Cristina Wiedmann. A comunidade 
de luteranos alemães de Niterói: memória e identidade. Cadernos do CEOM, Ano 16, nº 15 Santa 
Catarina: UNOCHAPECÓ, 2002. p. 261-262. 
415 Em seu estudo ambientado em Porto Alegre durante a Segunda Guerra, Fernando Pureza chega a 
problematizar uma possível sobreposição da identidade nacional sobre a de classe e vice e versa. Cf. 
PUREZA, Fernando Cauduro. Economia de guerra, batalha da produção e soldados-operários. Op. cit. 
p.66-68. Em outras regiões do estado do Rio onde foi maior a concentração de imigrantes, como em 
Friburgo e Petrópolis, os conflitos étnicos durante a Segunda Guerra Mundial foram mais evidentes. Para 
mais, ver: OLIVEIRA, Priscila Musquim Alcantara. Imigração germânica e nazismo em Petrópolis nos 
anos 1930. Anais do XIX Encontro Regional de História. UFJF: Juiz de Fora, 2014; 
416 FORTES, Alexandre. Do reformismo tecnocrático ao nacionalismo de massas. Op. cit. 
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apurado irregularidades naquele estabelecimento, até aquele momento nada havia sido 

feito a respeito. Isso demonstra a falta de rigor dos fiscais do trabalho em suas vistorias 

nas fábricas, flagrante pelo fato de que muitas vezes nem o mais grave dos problemas de 

insalubridade e segurança do trabalho identificados nestes estabelecimentos, jamais 

eram superados.   

 No caso da indústria têxtil – setor que foi considerado estratégico durante a 

guerra, as “vistas grossas” dos fiscais para as irregularidades nas fábricas de fiação e 

tecelagem pareciam ainda maiores. Antes mesmo da Lei de Mobilização Industrial417 

ser emitida, os empresários deste setor ganharam uma comissão exclusiva - a Comissão 

Executiva Têxtil (Cetex), que tinha como objetivo “orientar e dirigir a mobilização das 

indústrias e fiação e tecelagem, de malharia ou de acabamento têxtil”418. Entre os 

poderes atribuídos a esta comissão, estava o de “decidir sobre os pedidos de mudança de 

profissão feitos por empregados das indústrias mobilizadas” e “quando julgar 

necessário, determinar a transferência de empregados de um para outro 

estabelecimento”419. A importância concedida à indústria têxtil, que naquele período 

chegou a ocupar o segundo lugar entre as indústrias do setor no hemisfério ocidental420, 

e o subsequente acréscimo de poder conferido aos empresários do ramo, refletem no 

grande número de ações impetradas por operários têxteis, principalmente operárias421, 

por demissões e suspensões injustas.  

 Os lucros extraordinários da indústria têxtil chegaram a ser matéria de um 

memorial elaborado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Fiação e 

Tecelagem do Distrito Federal, do estado do Rio (Niterói, Cascatinha, Pau Grande 

Magé, Andorinhas, Petrópolis, Valença, Friburgo), Minas Gerais (São João 

                                                           
417 A Lei de Mobilização industrial foi emitida pelo governo federal em junho de 1944 em resposta à 
pressão dos empresários que alegavam não estar conseguindo produzir mais devido às restrições das leis 
trabalhistas. A partir desta lei, ficou permitido: o trabalho noturno para mulheres e crianças maiores de 16 
anos, o trabalho em domingos e feriados e mais de 8 faltas configurava abandono de emprego com pena 
prevista entre 15 dias e 6 meses. Cf. PAOLI, Maria Célia. Trabalhadores e cidadania. Op. cit. p. 64. 
418 Decreto nº 16.526, de 5/9/1944.  
419 Idem. 
420 PAOLI, Maria Célia. O trabalhador urbano na fala dos outros. Op. cit. p. 88. 
421 Mevaldina Gomes de Oliveira contra a fábrica têxtil Johann & Cia. Ltda. por “suspensão injusta” (O 
Fluminense, 13/3/1942, p. 2); Nilceia Machado contra a Johann & Cia. Ltda. por “aviso prévio e salário” 
(O Fluminense, 19/3/1942, p. 2); Edmilia Raposo Simões contra a Fábrica de Linhas Búffalo por 
“indenização por despedida injusta e aviso prévio” (O Fluminense, 3/3/1943, p. 1); Maria das Dores 
contra a Johann & Cia. Ltda por “despedida injusta, aviso prévio e horas extraordinárias” (O Fluminense, 
7/3/1943, p. 1); Anésia Teles contra a Cia. Manufatora Fluminense de Tecidos por “demissão injusta, 
férias, aviso prévio, diferença de salário, retenção de carteira de trabalho” (O Fluminense, 16/3/1943, p. 
1); Milton Maturama contra a Cia. Manufatora Fluminense de Tecidos por “aviso prévio”. Milton da 
Costa contra a Johann & Cia. Ltda. por “suspensão injusta e perseguição do patrão” (O Fluminense, 
26/3/1943, p. 1); entre outros.  
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Nepomuceno), Ceará (Fortaleza), Pernambuco (Recife), Rio Grande do Sul (Caxias) 

que foi dirigido ao Ministro do Trabalho. Apresentando números da lucratividade do 

setor durante a guerra que “exportou em um só mês, pouco menos da metade do total 

exportado no ano anterior”, os autores do memorial alertavam sobre “a situação do 

operário têxtil” que recebia “um salário incapaz de atender as suas mais prementes 

necessidades”. Ao final, os dirigentes sindicais lançaram a proposta de “um aumento de 

40% sobre os atuais salários” em todo o território nacional e “a nomeação de um 

representante desse Ministério para integrar uma comissão composta de empregados e 

empregadores que elaborará a base de novas tabelas pelas quais se regerão os industriais 

para pagamento de salários por empreitada”422. 

 A proposta feita pelos dirigentes sindicais não passou nem perto de ser aceita pelo 

Ministro Marcondes Filho que, aliás, ficou conhecido pelo seu intervencionismo na 

esfera sindical, desde que assumiu a pasta em 1941423. A máquina corporativa estatal 

que buscava transformar os sindicatos em órgãos representativos do governo lançando 

mão de uma rigidez organizativa, de mecanismos de controle e de uma e propaganda 

massiva que foi ainda mais animada pela entrada no Brasil na guerra, criou uma geração 

de “pelegos” que mesmo após 1945, continuarão à frente da direção de algumas 

entidades sindicais, conforme abordaremos no capítulo seguinte. Porém, seria 

insuficiente considerar que o Estado foi completamente bem sucedido em seu projeto.  

Referimo-nos aqui, não apenas à participação de comunistas nos sindicatos, conforme já 

abordamos, mas à participação de trabalhadores que mesmo não pertencentes a 

determinadas correntes políticas e não completamente satisfeitos com a atuação de seus 

dirigentes, filiava-se ao seu sindicato de classe como forma de ter acesso a determinados 

direitos (como acionar a Justiça do Trabalho, por exemplo) e de tentar pressionar os 

seus dirigentes para obter melhorias salariais em um momento em que nem o 

pagamento do salário mínimo estava assegurado pelas constantes burlas do 

empresariado, os dissídios coletivos estavam vedados, e o custo de vida subia 

assustadoramente424.  

As lutas travadas no front interno, no entanto, não ficavam restritas às fábricas, a 

Justiça do Trabalho e aos sindicatos. A carestia provocada pela guerra e o 

                                                           
422 APERJ. POL. POL. União dos Operários em Fábrica de Tecidos. Série: Sindicatos. Notação: 5. Dossiê 
1. 28/5/1942. 
423 GOMES, Angela. A invenção do trabalhismo. Op. cit. p. 246-253. 
424 O Decreto-lei nº 5.821, de 16 de setembro de 1943, sujeitou a realização de dissídios coletivos à prévia 
audiência do Ministro do Trabalho enquanto perdurasse o estado de guerra.  
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encarecimento dos gêneros alimentícios afetaram sobremaneira os trabalhadores e 

trabalhadoras que por sua vez, acabaram vivenciando de perto uma economia de guerra 

mesmo estando tão distante dos campos de batalha. 

 

 Pão nosso, carne nossa: esforço de guerra, carestia e custo de vida em Niterói 

  

Chegou o caminhão da carne 
No açougue do José 

Fiz tanta força, entrei na fila 
Só consegui meio quilo de filé 

O açougue do José parece uma estufa 
Naquele lufa-lufa rasgaram a minha roupa 

E o José em meio quilo de filé  
Botou de contrapeso um osso pra sopa. 

 
(“Chegou o caminhão da carne”. Marchinha de Lobo, Oliveira e João Batista, 1943) 

 

 Niterói, 4 de março de 1944. Em frente ao açougue “Talho São Jorge”, situado a 

Rua Visconde de Uruguai no centro da cidade, uma pequena multidão se avolumava para 

assistir o proprietário do açougue, Francisco Machado Pereira, ser conduzido pela polícia 

até a DOPS para prestar esclarecimentos do por que havia ele se recusado a “vender 

carne a populares, possuindo esse produto em quantidade suficiente, exposto no cepo e 

nos ganchos do estabelecimento”425. Na delegacia, Francisco explicou à polícia que já 

havia se comprometido a vender os 80 quilos de carne ao Cassino Icaraí e por isso, não 

poderia vendê-la aos clientes que se dirigiram até ao açougue para comprar o produto. O 

delegado, no entanto, explicou a Francisco que agindo daquela maneira, ele estava 

transgredindo a deliberação municipal que assegurava a venda preferencial e com 

redução de 50% do peso habitual do consumo aos clientes mais antigos. Esses clientes 

deveriam ser apresentados nominalmente em uma lista elaborada pelo próprio 

proprietário que depois deveria ser encaminhada à DOPS, bem como afixada na porta do 

seu estabelecimento. Feito isso, “a carne restante deveria ser vendida aos demais, 

obedecida a ordem de chegada ou da fila”426.   

Aquela deliberação fazia parte de uma série de outras medidas tomadas pelas 

autoridades para tentar atenuar o problema da carestia na cidade. Afinal, durante todo o 

período em que durou o segundo conflito mundial, Niterói – e as demais cidades do país, 

                                                           
425 O Fluminense, 4/3/1944, p. 1. 
426 Idem. 
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padeceram de problemas de abastecimento e alta de preços dos gêneros. Quase 

diariamente, a carne, o sal, o açúcar, o carvão, o leite, o pão e outros produtos chamados 

de “primeira necessidade” se revezavam na alta de preços e de vez em quando, 

desapareciam completamente dos mercados. Para justificar a escassez, o governo e os 

jornais lembravam a todos que uma guerra estava em curso e o momento exigia 

sacrifícios. “Em face da guerra atual em que também nos empenhamos não podíamos 

deixar de pagar o nosso tributo de sacrifício, como as demais nações”427, escreveu o 

editor de O Fluminense em fins de 1944. Naquele ano, em que conflito mundial 

começava a dar os seus primeiros sinais de trégua, a “batalha dos preços” no front 

interno parecia não ter fim. Só no ano de 1944, os custos com alimentação registraram 

alta de 85% em relação ao ano de 1941; no estado do Rio, este índice teve um acréscimo 

de 89% neste mesmo período de referência428.  

O governo, por seu turno, buscava tomar a linha de frente na batalha contra os 

preços altos. Comissões de tabelamento de preços e abastecimento eram criadas e 

recriadas tanto em âmbito federal, quanto estadual e municipal. Comissões especiais 

eram formadas e levavam o nome do produto cuja gravidade na escassez tornava-o 

objeto de uma maior atenção (leite, carne, combustível, entre outros)429. Na capital 

fluminense, eram principalmente as irregularidades no fornecimento de carne, pão, leite, 

sal e combustível que tomavam a atenção das autoridades. Articulados em torno de 

comissões criadas pela Coordenação de Mobilização Econômica (CME), os governos 

estadual e municipal estabeleciam normas a fim de regulamentar o consumo e os preços 

máximos para os gêneros, bem como procuravam punir àqueles que tentavam 

desobedecê-los. Sobre este último aspecto, Ernani do Amaral Peixoto que entre 1943 e 

1944 ocupou simultaneamente o cargo de interventor federal no estado do Rio e chefe do 

setor de abastecimento da CME, explicou em uma entrevista concedida a jornalistas:  

 

O único meio efetivo de combater a elevação do custo de vida é 
produzir e transportar para os centros consumidores, o mais consiste na 
vigilância sobre os que tentam aproveitar-se das dificuldades oriundas 

                                                           
427 O Fluminense, 14/9/1944, p. 1. 
428 Os estados que registraram maior alta nos custos com alimentação foram: Paraíba (118%); Rio Grande 
do Norte (117%); Goiás (110%); Espírito Santo (107%); Minas Gerais (104%); Bahia (102%); Alagoas 
(97%); Pernambuco (94%); Sergipe (93%), seguidos de Pará e estado do Rio, que registraram 89%. Cf. 
Ministério do Trabalho Indústria e Comércio (MTIC). Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho. 
Levantamento do Custo de Vida no Brasil.1946. p. 68. 
429 CYTRYNOWICZ, Roney. Guerra sem Guerra. Op. cit. p. 246-248. 
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da guerra, para obtenção de lucros ilícitos. Estes, uma vez denunciados 
pelo povo, têm de entender-se com a polícia430.   

 

A punição de atravessadores, açambarcadores e “comerciantes inescrupulosos”, 

eram encorajadas pelo governo que chegou inclusive, a divulgar um número de telefone 

para receber as denúncias dos consumidores contra as “manobras altistas” dos 

negociantes431. Enquadrados em crimes contra a Economia Popular432, os acusados eram 

levados a julgamento no Tribunal de Segurança Nacional onde poderiam cumprir pena de 

6 meses a 10 anos de prisão.  

 Em Niterói, verificamos a ocorrência de algumas prisões e julgamentos por 

crimes contra a economia popular, principalmente após a eclosão do segundo conflito 

mundial, em 1939433. Estas denúncias e detenções vieram a se intensificar ainda mais 

após a declaração de guerra do Brasil contra o Eixo, ocasião pela qual elas passaram 

também a ganhar maior destaque nas páginas dos jornais: “Traidores do esforço de 

guerra do povo fluminense”; “Contra os exploradores do povo”, gritavam as manchetes 

do jornal O Fluminense434 fazendo eco ao próprio discurso emitido pelo governo. Ao 

apontar os culpados pelo cenário de escassez classificando-os como traidores e atribuir 

um significado patriótico ao esforço “do povo” que era alvo de exploradores, imprensa e 

Estado contribuíram para dar um novo conteúdo político à luta secular dos pobres contra 

a carestia e por melhores condições de vida e desta vez ao invés de persegui-los, 

legitimava-os. Como nos indicou Roney Cytrynowicz:  

 

Não foi a guerra que provocou, em termos absolutos, a carestia em 
1944. Tampouco foi a guerra na Europa, que produziu – objetivamente 
– a especulação. É à medida que se constitui o front interno e se 
mobiliza a população para o Estado Novo, para a guerra, que se passa a 
falar – como questão nacional importante – na alimentação e na saúde 
do povo e a escassez relativa e sua percepção, tornada alarme, são 
produtos desta mobilização mais do que a guerra. A guerra tampouco 
agravou a situação alimentar, mas deu, no entanto, álibi aos 

                                                           
430 CPDOC/ FGV. Documentos sobre a Coordenação de Mobilização Econômica EAP an 1942.09.29. 
Série: An – assuntos nacionais. Data de produção: 29/9/1942 a 1945. Importantes declarações do 
interventor sobre o serviço de abastecimento. Agência Nacional do DIP, 14/2/1944.  
431 O Fluminense, 10/2/1944, p. 1. 
432 DECRETO-LEI nº 869, 18/11/1938. 
433Julgamentos no Tribunal de Segurança: Infração contra a economia popular por ter vendido chumbo 
por preço superior ao de antes da guerra. Réus absolvidos. (O Fluminense, 24/11/1939, p. 1); Condenação 
a seis meses de prisão e pagamento de multa de 2000$000 por cobrança de juros não permitidos por lei. 
(O Fluminense, 28/7/1940, p. 1); Instauração de inquérito para apurar a cobrança de aluguéis exorbitantes 
cobrado a jornaleiros por proprietário de bancas de jornal. (O Fluminense, 3/7/1941, p. 1). 
434 O Fluminense, 12/3/1944, p. 1; O Fluminense, 16/2/1944, p. 1. 
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comerciantes, especialmente os atacadistas, e aos industriais, para que 
agissem sem quaisquer restrições435. 

  

 Apontado como um traidor da pátria em tempos de guerra, os intermediários e 

especuladores de preços passavam a ser vistos tal como os conspiradores da quinta-

coluna, como inimigo número um do país no front interno. Desta maneira, lutar contra a 

carestia convertia-se em um dever cívico comum a todos os brasileiros ao mesmo tempo 

em que garantir o direito à alimentação e ao consumo transformava-se em uma questão 

de caráter nacional. 

 É importante assinalar, no entanto, que os problemas de abastecimento e a ação 

de intermediários não configurava algo novo no país, como nos indicou Cytrynowicz. 

Sobre esta questão, Maria Yedda Linhares e Francisco Teixeira da Silva436 apontam que 

desde pelo menos a Primeira República, foram tomadas medidas para garantir certa 

regularidade no abastecimento de gêneros e fixação de preços de determinados produtos 

considerados imprescindíveis para a população. Após a Revolução de 1930, novas 

providências foram tomadas a fim assegurar um mínimo controle sobre a produção e o 

consumo, através da criação de órgãos como a Inspetoria de Abastecimento e a Comissão 

Reguladora do Tabelamento437 e após a instalação do Estado Novo, através da Comissão 

de Defesa da Economia Nacional e da Comissão de Abastecimento438. Tanto neste 

período quanto no anterior, a ausência de determinados produtos no mercado já era 

apontada também como o resultado da ação de atravessadores e açambarcadores que 

contribuíam na supervalorização de alguns gêneros, tais como o pão em 1937439. Este 

gênero, que durante a guerra ganhou uma versão “integral” devido ao não processamento 

da semente e do germe de trigo no produto – o “pão de guerra” – necessitava de grandes 

remessas de trigo importado para ser produzido e por este motivo, eram constantes as 

suas variações de preços.  

                                                           
435 CYTRYNOWICZ, Roney. Guerra sem Guerra. Op. cit. p. 233. 
436 LINHARES, Maria Yedda Leite Linhares e Francisco Carlos Teixeira da Silva. História Política do 
Abastecimento (1918-1974). Brasília: Binagri Edições, 1979. 
437 Idem, p. 98-102. 
438 A Comissão de Defesa da Economia Nacional e a Comissão de Abastecimento foram substituídas pela 
Coordenação de Mobilização Econômica em 1942. Cf. ABREU, Alzira Alves de et al. (coords). 
Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro (DHBB). Rio de Janeiro: FGV, 2001. Coordenação de 
Mobilização Econômica (verbete). 
439 Em 1937, a Argentina mais uma vez decidiu suspender a exportação do seu trigo, ocasionando uma 
grave crise de abastecimento do gênero que naquele momento, ainda não era produzido localmente. Cf. 
LINHARES, Maria Yedda Leite Linhares e Francisco Carlos Teixeira da Silva. História Política do 
Abastecimento, p. 100-101. 
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Em Niterói, além do pão de guerra, o pão misto que consistia em uma mistura do 

trigo com fécula de mandioca ou milho e arroz também foi comercializado durante a 

guerra. Apesar de Maria Yedda Linhares e Francisco Teixeira da Silva indicar que 

somente em 1937 a Comissão do Pão Misto foi oficialmente criada, encontramos 

referências sobre a realização de pesquisas sobre a fabricação deste produto desde pelo 

menos 1920440. Este pão modificado, que durante a guerra foi criado com intuito de 

melhorar a alimentação da população, era vendido a um preço inferior ao pão de farinha 

branca com variação preço de aproximadamente Cr$1,00 de um para outro441. A má 

qualidade com que o pão misto ou de guerra era comercializado consistia, no entanto, em 

outro problema a ser enfrentado. Em matéria publicada em 31 de março de 1940, o jornal 

O Fluminense denunciava o boicote dos padeiros ao pão misto com matéria intitulada “O 

pão... duro de todo o dia”. Segundo denúncias recebidas pelo jornal, os padeiros 

boicotavam o pão misto temendo o encalhe do pão branco nos cestos das padarias, 

indicando desta maneira, que o pão modificado e mais barato era de fato consumido pela 

população.   

Afinal, outras reportagens do período indicam as dificuldades encontradas pelas 

autoridades em impor um tabelamento ao produto. No pós-guerra, estatísticas oficiais 

apontaram que o preço do quilo do pão branco na capital fluminense quase duplicou no 

período compreendido entre 1940 e 1944442. As justificativas para tal residiam não só nas 

dificuldades em importar trigo durante a guerra, mas também na queda da produção 

nacional deste cereal que registrou a sua maior baixa em 1939, levando a um 

encarecimento do produto443. 

As dificuldades em obter matéria prima para o seu produto funcionou como um 

verdadeiro “álibi”444 para os proprietários de padarias tentarem burlar as tabelas oficiais e 

conseguirem lucrar o máximo com a situação de escassez. Em 15 de fevereiro de 1944, o 

jornal O Fluminense denunciava a existência de uma tabela oficial e outra “oficiosa” nas 

                                                           
440 “O pão nosso de mandioca: quando a Argentina proíbe a exportação de seu trigo, ressurge entre nós a 
questão do pão nacional. Alguns padeiros de Campinas, premidos pela carestia da farinha, já estão 
fabricando pão com farinha de mandioca, mas conseguem apenas um pão de borracha difícil de comer-
se”. A reportagem faz referência ainda às experiências com pão misto realizado pela Diretoria de 
Agricultura do Estado do Pará. O Fluminense, 7/6/1920, p. 3 
441 CYTRYNOWICZ, Roney. Guerra sem Guerra. Op. cit. p. 55. 
442 Quilo do pão em Niterói: Cr$1,37 (1940); Cr$1,53 (1941); Cr$1,80 (1942); Cr$1,83 (1943); Cr$2,29 
(1944). IBGE. Anuário Estatístico do Brasil. 1941-1945. p. 323. 
443 Produção nacional de trigo: 137.268 toneladas (1938); 101.107 toneladas (1939); 101.739 toneladas 
(1940). Entre 1940 e 1943 a produção voltou a subir mantendo-se entre 216 e 232 mil toneladas. Cf. 
CYTRYNOWICZ, Roney. Guerra sem Guerra. Op. cit. p. 54.   
444 Idem, p. 233. 
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padarias, bem como estratégias usadas pelos proprietários para “minguar no volume e 

avultar o preço” do pão que era vendido fracionado. Sobre as dificuldades encontradas 

para fixar o tabelamento do pão, o próprio Amaral Peixoto declarou em entrevista: “há 

necessidade de se estabelecer um limite de preço, pois tanto aqui (no Distrito Federal) 

quanto em Niterói verificamos casos de verdadeira extorsão, já pelo preço, já pelo 

peso”445.  

Naquele ano de 1944, quando a alta do custo de vida atingia níveis alarmantes, as 

portarias que estabeleciam o tabelamento de preços eram tão reincidentes quanto às 

denúncias que apontavam a desobediência a elas. Diante daquele quadro, nem mesmo os 

pronunciamentos dos representantes do governo conseguiam simular o que já era do 

conhecimento de todos: de que preços máximos estabelecidos não eram cumpridos.  

Como forma de conseguir fazer valer os tabelamentos oficiais, a CME lançou 

uma campanha que chamou de “batalha dos preços”. Capitaneada pelo presidente da 

CME, João Alberto Lins de Barros e pelo chefe de abastecimento da Coordenação, 

Amaral Peixoto, esta campanha previa além da “proibição do aumento de preços”, a 

instalação de “armazéns regionais de gêneros alimentícios” e a venda de “tecidos 

populares em feiras livres”446. De acordo com as declarações prestadas por Amaral 

Peixoto, a “batalha dos preços” só teria efetividade se fosse realizada em parceria com a 

população que segundo ele, deveria: 

 

Promover a instalação nos bairros de comissões de moradores 
destinadas a exercer vigilância direta, em comunicação fácil com 
serviço próprio da Coordenação de Mobilização Econômica. Os postos 
da polícia municipal que só atua durante a noite podem servir de sede a 
essa comissões de moradores, de exercício voluntário e gracioso. Nos 
bairros mais populosos, a Coordenação poderá designar um fiscal que 
estacione nos postos de reclamação. 
Ao lado destes postos populares, nos sindicatos de classe, deve-se 
organizar igualmente núcleos de vigilância. Nos locais de trabalho, nas 
empresas e nas repartições públicas também447.   

 

De acordo com o que pesquisamos não identificamos que comissões de vigilância 

como estas, sejam em sindicatos, fábricas, bairros e tampouco em postos policiais, 

tenham sido articuladas em Niterói. Desta maneira, resta-nos pensar como ações e 

                                                           
445 CPDOC/ FGV.  Importantes declarações do interventor sobre o serviço de abastecimento. Op. cit.  
446 A Noite, 19/11/1943, p. 1. 
447 O Radical, 27/11/1943, p. 4 
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declarações deste tipo contribuíam para incrementar o “jogo de cena”448 do governo em 

sua luta contra os especuladores e comerciantes inescrupulosos durante a guerra. Na 

opinião de Roney Cytrynowicz, tudo não passava “de mais um álibi para instituir um 

clima de privação coletiva, de forma a tornar a guerra uma experiência coletiva, que 

deveria unir todos os brasileiros, independente de distinções sociais, para organizar a 

sociedade nos moldes estadonovistas”449. Ainda de acordo com o autor, estas medidas 

tiveram pouco resultado efetivo na “intensa especulação imobiliária, financeira, de 

preços, de estoques, na agricultura, pecuária, nos transportes”450 que ocorreu no país 

durante os anos de guerra.  

De fato, as incessantes portarias baixadas para regular os preços, as medidas 

tomadas pelo governo para garantir ao menos o consumo dos insumos básicos a 

população e até mesmo a documentação interna da CME, apontam para as dificuldades 

encontradas pelo Estado para conter “a fuga ou desaparecimento das mercadorias cujos 

preços máximos fixados os produtores e comerciantes consideram baixos e insuficientes” 

e “a permanente pressão para alta dos preços gerada por forças econômicas sobejamente 

conhecidas”451. Assim, ao contrário de escassez e privação alardeada pelo governo e 

vivenciada por muitos, a guerra trouxe a possibilidade de bons negócios e ganhos 

inesperados para poucos.  

Por outro lado, consideramos insuficiente pensar que as promessas do governo 

para controlar a carestia funcionaram apenas como um álibi para mobilizar a população 

em torno do esforço de guerra e do projeto estadonovista. Talvez esta afirmação caiba 

bem às classes médias e elites, segmentos sociais que serviram de base para a formulação 

da hipótese enunciada por Cytrynowicz. Já para a população pobre, que sempre 

vivenciou a carestia de perto, estas medidas – ainda que virtuais – também acabaram 

fornecendo munição discursiva para legitimar as suas lutas cotidianas por melhores 

condições de vida.  

É claro que não se trata aqui de afirmar que a mobilização em torno do Estado 

Novo se deu de forma seletiva e nem tampouco de considerar que a situação de exclusão 

social automatiza a tomada de determinada “consciência”. O que nos interessa pensar é 

que, independentemente de encampar o projeto estadonovista ou não, a experiência da 

                                                           
448 CYTRYNOWICZ, Roney. Guerra sem Guerra. Op. cit. p. 30.   
449 Idem, p. 24. 
450 Idem, p. 30. 
451 CPDOC/ FGV. Documentos sobre a Coordenação de Mobilização Econômica. EAP an 1942.09.29. 
Série: An – assuntos nacionais. Data de produção: 29/9/1942 a 1945. Carta de Jorge Kafuri a João 
Alberto. 7/7/1943. Grifos da fonte.  



116 

 

carestia vivenciada por milhares de trabalhadores durante a guerra, colocou essa 

discussão no patamar do debate político nacional e da conquista de direitos. As medidas 

do governo que não atenuavam a fome, as promessas não cumpridas, as filas 

intermináveis nos mercados, a fiscalização em torno do preço, a má qualidade dos 

alimentos comercializados, as denúncias, os possíveis protestos da população. Todos 

estes elementos contribuíram para dar um novo sentido à carestia que, ao ser justificada 

pela guerra, teria que ser solucionada após o término desta.  

É importante salientar, porém, que nem todas as ações levadas a cabo pelo 

governo para melhorar as condições de alimentação e consumo da população mais pobre 

foram completamente ineficazes. Entre essas medidas, a instalação de entrepostos 

comerciais para a venda de gêneros alimentícios a preços mais baixos e a criação do 

Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS) tenham sido talvez as iniciativas 

que mais apresentaram um resultado prático neste sentido.  

Os entrepostos foram criados a partir do Decreto nº 620 em 17 de agosto de 1938, 

primeiramente com o objetivo de escoar a produção de frutas que acabaram não sendo 

absorvidas pelo mercado externo durante a guerra452. Entre as justificativas expressas no 

texto inicial do decreto, destacava-se “o problema do barateamento do custo da vida, 

porque este tem forte repercussão na ordem social e política de um povo” e o alto preço 

das “frutas e hortaliças, vendidas a preços quase proibitivos, e indispensáveis à dieta e 

higiene alimentar da população”453.  

Em Niterói, o entreposto de frutas e legumes foi instalado em 1939 no Mercado 

Municipal da cidade. A iniciativa foi divulgada não apenas como uma forma de oferecer 

produtos agrícolas a preços mais baixos ao consumidor, mas também como uma solução 

para a eliminação dos intermediários o que aumentavam os gastos do agricultor e 

encareciam sobremaneira o preço final do produto. As filas formadas para comprar 

produtos no entreposto, “especialmente o operário que findo o dia de trabalho nas 

fábricas formam enormes filas diante dos balcões para adquirir gêneros de primeira 

necessidade”454, configuram um indicativo de que o local era procurado pelos 

trabalhadores, principalmente após a instalação das linhas de bondes que passaram a 

ligar alguns bairros até o entreposto455.     

                                                           
452 LINHARES, Maria Yedda Leite Linhares e Francisco Carlos Teixeira da Silva. História Política do 
Abastecimento (1918-1974). Op. cit. p. 92-94. 
453 DECRETO-LEI nº 620 DE 17/8/1938. Grifos nossos. 
454 O Fluminense, 9/10/1943, p. 1. 
455 O Fluminense, 13/2/1942, p. 1 
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Outro indicativo de que os trabalhadores recorriam ao local para o consumo, 

eram os anúncios de comercialização de determinado produto no entreposto quase toda 

vez que os jornais divulgavam a escassez e a subsequente majoração de preços de tal 

mercadoria (sal, manteiga, carne)456. No que diz respeito a este último, o entreposto 

passou a contar a partir de 1941, com um açougue, já que a carne verde – 

principalmente a de segunda e de terceira – era vista como um produto essencial de 

consumo para os pobres e não podia faltar na mesa do trabalhador457.    

Enfatizando a qualidade da carne que consumiam quando ele e a sua família 

viviam no interior do estado, Irineu José de Souza nos indica ainda a importância deste 

alimento para a sobrevivência do trabalhador rural fluminense. Quando chegavam as 

cidades, porém, as condições de comercialização deste produto eram as piores possíveis. 

Por ser um produto importante – talvez o principal – na dieta do trabalhador fluminense e 

também brasileiro em grande parte das regiões do país, a carne verde foi com frequência, 

alvo de escassez e especulação durante a guerra. Apesar do Brasil se destacar como um 

grande produtor de carne bovina chegando inclusive, a apresentar números expressivos 

na exportação do produto458, a carne fresca escasseava cada vez mais no mercado 

brasileiro, principalmente após o aumento do charque que durante os anos de guerra 

registrou uma elevação de quase 300% em seu preço459. Já o sal, que cumpria um papel 

fundamental na conservação da carne fresca adquirida no mercado, praticamente 

desapareceu das prateleiras dos armazéns no ano de 1944. No caso do estado do Rio, que 

contava com uma indústria salineira localizada na região dos lagos460, a falta de sal no 

mercado tornava a especulação ainda mais flagrante e escandalosa.  

                                                           
456 “Para facilitar a aquisição da manteiga”. O Fluminense, 28/8/1943, p. 1; “O sal: o governo fluminense 
tomou todas as providências para que este produto não venha a faltar”. O Fluminense, 10/9/1943, p. 2 
457 Buscamos aqui, um diálogo com E. P. Thompson a respeito dos padrões de consumo da classe 
operária inglesa no século XVIII e XIX. Segundo o historiador inglês, a carne assim como o pão 
conformaram importantes indicadores para avaliar o padrão de vida dos trabalhadores: “A carne, como o 
trigo, envolvia uma questão de status que suplantava o simples valor alimentar”. Cf. THOMPSON, E. P. 
A formação da classe operária inglesa. Vol. 2. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p.181. 
458 O Brasil chegou a ocupar o 6º lugar na produção de carnes em 1937. Neste ano, o país exportou 
63.401 toneladas de carne e passou a partir da guerra, a se destacar na exportação de carnes em conserva. 
LINHARES, Maria Yedda Leite Linhares e Francisco Carlos Teixeira da Silva. História Política do 
Abastecimento (1918-1974). Op. cit. p. 91-92. 
459 Quilo do charque em Niterói: Cr$3,76 (1940); Cr$4,60 (1941); Cr$5,41 (1942); Cr$7,12 (1943); 
Cr$9,38 (1944). Para níveis de comparação, o preço do quilo da carne verde em Niterói, era Cr$2,43 
(1940); Cr$2,51 (1941); Cr$2,68 (1942); Cr$2,63 (1943); Cr$3,35 (1944).  IBGE. Anuário Estatístico do 
Brasil. 1941-1945. p. 321. 
460 Para mais sobre a indústria do sal no estado do Rio, ver: PEREIRA, Walter Luiz C. de Mattos. História 
e Região: inovação e industrialização na economia salineira fluminense. Revista de História Regional. 15 
(2), 2010. 



118 

 

As condições pelas as quais a carne verde era comercializada à população 

consistia como outro problema a ser enfrentado. Carne com sebo demais, osso demais e 

às vezes, até sem condições para o consumo461. Outro fator que comprometia a compra 

do produto era a fraude cometida pelos açougueiros na hora das vendas, quando um 

“dedo gordo” na balança poderia registrar um peso a mais ou quando o consumidor 

levava para casa uma carne de qualidade inferior da que foi solicitada462.  

Para os técnicos do Estado Novo, no entanto, este tipo de alimentação era 

insuficiente. Segundo estes, o brasileiro em geral consumia muita carne, muita farinha, 

pouco leite, poucas frutas e vegetais. O feijão preto consumido pela maioria não era o 

tipo mais nutritivo e o pão ainda não integrava a nossa dieta em quantidades ideais para 

garantir uma alimentação saudável e balanceada463.   

 Com a criação de um entreposto do leite em Niterói em 1940, é provável que o 

consumo deste alimento tenha aumentado entre os trabalhadores da cidade. Este produto, 

que além de caro era vendido em condições de salubridade suspeita e alvo de constantes 

adulterações, passou a ser comercializado no entreposto a partir de 1941 pela Comissão 

Executiva do Leite – mais tarde Cooperativa Central dos Produtores de Leite (CCPL) a 

preços um pouco mais acessíveis e com um controle de qualidade mais cuidadoso464. 

Apesar do estado do Rio ser um dos principais produtores de leite da região sudeste, o 

preço dos seus derivados, como a manteiga, era bastante elevado. Apenas entre os anos 

                                                           
461 Procurando refletir sobre as condições de consumo dos trabalhadores de Buenos Aires entre 1880 e 
1920, Norberto Ferreras também chama a atenção para a adulteração e a falsificação de determinados 
produtos vendidos nos mercados e armazéns (almacenes) da cidade. Além disso, o autor reflete sobre as 
condições de classe dos comerciantes que segundo ele, também integravam mundo dos trabalhadores, 
tanto pelo fato de muitos deles terem saído do trabalho manual para montar o seu almacén quanto pelas 
relações que estes estabeleciam com os operários que cotidianamente se dirigiam a estes estabelecimentos 
para o consumo e práticas de sociabilidade. Cf. FERRERAS, Norberto Osvaldo. O cotidiano dos 
trabalhadores de Buenos Aires (1880-1920). Niterói: Eduff, 2006. 
462 O Fluminense, 22/9/1943, p. 1; O Fluminense, 5/5/1944, p. 1. 
463 “Política brasileira de alimentação”. Cultura Política, ano I, nº 2. Rio de Janeiro: Abril de 1941p. 102-
114. “Alimentação, política nacional”. Cultura Política, ano I, nº 3. Rio de Janeiro: Maio de 1941 p. 52-
60. CYTRYNOWICZ, Roney. Guerra sem Guerra. Op. cit. p. 55. 
464 O leite era um dos produtos com preços mais acessíveis a população de Niterói. Em uma listagem de 
18 produtos, ele ficava apenas a frente do preço do que sal e o milho e empatava com a farinha de 
mandioca. A média do preço do litro de leite era de Cr$0,73 em 1940 e Cr$1,28 em 1944. IBGE. Anuário 
Estatístico do Brasil. 1941-1945. p. 322. No que diz respeito à qualidade do leite, Amaral Peixoto explica 
como se deu a decisão de criar a CCPL: “Havia até um museu de coisas encontradas nos latões: tamanco, 
parafuso, besouro, barata. Tudo isso era o mínimo, mas tamanco?!” Cf. CAMARGO, Aspásia et. al. As 
artes da política. Op. cit. p. 173. Mesmo após a criação da CCPL, o leite que chegava no entreposto ainda 
era de qualidade duvidosa: “A fiscalização do leite: O serviço de controle químico do Entreposto do Leite 
neste estado examinou durante este mês de janeiro último 446.455 litros de leite, sendo condenados 
22.350 litros: 21.400 por acidez, 300 com cloreto de sódio, 350 que continham corpos estranhos, 100 com 
sabão e 300 abaixo do padrão oficial”. Cf.O Fluminense, 3/2/1943, p. 1. 
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de 1942 e 1943 este produto registrou um aumento de 50%, após sofrer um período de 

forte especulação465.  

 No que diz respeito à necessidade de aumento no consumo de hortaliças pela 

população, o governo passou a estimular as chamadas “hortas da vitória” que deveriam 

ser cultivadas nas casas das pessoas. A LBA, que organizava a distribuição de mudas 

para a criação das hortas, chegou a acusar a criação de mais de mil hortas em todo o 

estado do Rio466. Esta prática, no entanto, não era incomum entre os trabalhadores do 

estado e nem tampouco da cidade de Niterói, visto que estes costumavam manter uma 

pequena horta no quintal sempre que o terreno apresentava tamanho e condições próprias 

para o cultivo467.  

Outra possibilidade de autoconsumo entre os trabalhadores poderia ser a pesca.  

Tratando-se de uma prática recorrente entre os habitantes da região dos lagos fluminense 

e de outras localidades do interior do estado onde os rios existentes possibilitavam a 

realização desta atividade, a pesca poderia configurar uma complementação na 

subsistência dos trabalhadores urbanos de Niterói. O pescado também podia ser 

encontrado para compra através de vendedores ambulantes e em pequenas feiras ao ar 

livre, porém, grande parte do pescado produzido na cidade seguiu para o entreposto do 

Distrito Federal até a construção do entreposto municipal na década de 1950.  Apesar de 

ter grande parte de sua costa banhada pela Baía de Guanabara e por praias oceânicas, o 

preço do peixe fresco na cidade era superior ao da carne, assim como podemos verificar 

em outras regiões do país468.  

  Um dos programas alimentares mais importantes do Estado Novo foi a criação 

do Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS), estabelecido pelo Decreto-

Lei 2.478 de 5 de agosto de 1940 com o objetivo de oferecer refeições balanceadas e a 

baixo custo aos trabalhadores. Criado com o intuito de fornecer não só alimentação, mas 

também oferecer cursos de nutrição, higiene e atividades recreativas para os 

trabalhadores e as suas famílias469, o SAPS contava com uma equipe de profissionais 

                                                           
465 Quilo da manteiga em Niterói: Cr$10,33 (1940); Cr$9,67 (1941); Cr$10,56 (1942); Cr$15,13 (1943); 
Cr$16,32 (1944).  IBGE. Anuário Estatístico do Brasil. 1941-1945. p. 323. 
466 O Fluminense, 15/6/1944, p. 1 
467 Cf. SOUZA, Irineu José. Op. cit.; MELLO, Helênio Nazareth. 
468 Observador Econômico e Financeiro, Ano VII, nº 77, junho de 1942, p. 109. 
469 Estudos recentes demonstram o quanto os restaurantes do SAPS também configuraram importantes 
espaços de reunião e sociabilidade operária, através da realização de festividades, concursos literários, 
peças de teatro e em muitos casos, mantendo bibliotecas, discotecas e cursos como de alfabetização de 
adultos e de corte e costura. O SAPS também serviu como local de reunião sindical, tendo sido este 
inclusive um dos motivos que justificaram a sua extinção, em 1967. Em Niterói, o SAPS do Barreto 
serviu por inúmeras vezes de espaço para reuniões políticas operárias e sindicais. Para mais sobre o 
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técnicos em alimentação que buscava proporcionar uma “maior vitalidade física aos que 

trabalhavam e assim concorrer para uma melhor situação de saúde”470. Em Niterói, o 

restaurante do SAPS foi instalado entre os bairros do Barreto e o de Neves em um 

imóvel público estadual e contou com verbas públicas e particulares para iniciar o seu 

funcionamento em 1944471. 

  O primeiro Armazém de Subsistência desta instituição foi inaugurado ainda no 

ano de 1943. Situado no bairro do Barreto, a instalação do armazém foi importante para 

os moradores da região operária de Niterói que sofriam ainda mais com as “sabotagens 

dos trusts”472 que não priorizavam o fornecimento de gêneros nos bairros onde margem 

de lucro poderia ser menor. Os alimentos no armazém eram vendidos “ao preço de custo 

acrescido de 10% para custeio de transporte e administração do posto”473. O bairro do 

Barreto foi lugar ainda uma feira de tecidos populares e de “mercados de emergência” 

que foram espalhados também por outros pontos da cidade474.  

  Estas iniciativas integraram um conjunto de ações realizadas pela Comissão 

Especial de Abastecimento, órgão instalado no estado em 1944 em resposta a crescente 

alta no custo de vida e do clima político que já prenunciava o término da guerra e o fim 

inevitável do Estado Novo. Porém, as soluções apontadas para superação da crise – 

estímulo à produção, eliminação dos intermediários, melhorias no setor de transportes – 

apesar de importantes, já vinham sendo apontadas pelas comissões anteriores e se 

mostrando ineficazes no combate a carestia e a elevação do custo de vida.   

  A questão salarial, que era fundamental para garantir níveis mínimos de 

consumo à população, não era sequer mencionada. O salário mínimo não era reajustado 

desde fins de 1943; já o salário dos trabalhadores da indústria que recebeu dois abonos – 

um em maio e outro em novembro de 1943 – também não sofria reajuste desde daquela 

data475. Os custos com alimentação no país, no entanto, tiveram um acréscimo de 122% 

                                                                                                                                                                          

SAPS, ver: EVANGELISTA, Ana Maria da Costa. Arroz, feijão, discos e livros: história  do Serviço de 
Alimentação da Previdência Social, SAPS (1940-1967). Rio de Janeiro: 7 Letras, 2014; FOGAGNOLI, 
Marcela Martins. “Almoçar bem é no SAPS”: os trabalhadores e o Serviço de Alimentação da 
Previdência Social. Niterói: UFF, 2011. Dissertação de mestrado.  
470 GOMES, Ângela de Castro. A Invenção do Trabalhismo. Op. cit. p. 243. 
471 HONORATO, Cezar. A interventoria de Amaral Peixoto no estado do Rio de Janeiro e as políticas 
sociais (1938/45). Op. cit. p. 63. 
472 O Fluminense, 3/9/1942, p. 1 
473 O Fluminense, 12/10/1943, p. 1 
474 O Fluminense, 20/9/1944, p. 1; O Fluminense, 4/10/1944, p. 1; O Fluminense, 24/11/1944, p. 1 
475 Segundo dados levantados por Silvio Alem, em Niterói, o salário dos operários da indústria teve um 
acréscimo de 67,69%. ALEM, Silvio Frank. Os Trabalhadores e a “Redemocratização”. Op. Cit. 
Capítulo 1, p. 6. Estes valores, no entanto, nem sempre eram respeitados visto que nem mesmo o salário 
mínimo era pago pelos industriais, como pudemos verificar na seção anterior deste capítulo.  
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em 1945 em relação ao ano de 1941. No estado do Rio, este índice cresceu 128% neste 

mesmo período de referência476. 

A situação de insegurança estrutural477 partilhada pelos trabalhadores agravada 

pelo cenário de guerra viria a se manifestar mais publicamente em 1945, principalmente 

após a concessão de anistia a todos aqueles que haviam cometido crimes políticos, 

decretada pelo governo em abril de 1945. A partir daquela data, a luta contra carestia que 

era muito anterior à guerra, passou a ser discutida mais abertamente em comitês, 

sindicatos e associações e combatida em protestos, manifestos, passeatas, boletins, etc. 

Esta politização do tema da carestia que foi articulada durante os anos de guerra com a 

interferência direta do Estado, as denúncias na imprensa e os protestos (possíveis) dos 

trabalhadores sob um regime de exceção, recebeu novos elementos a partir do momento 

em que as pessoas puderam se manifestar com mais liberdade.   

Vale acrescentar que como considerou Savage, a situação de insegurança 

estrutural não automatiza uma consciência de classe ou articulação política entre os 

trabalhadores. Por outro lado, “(...) reforça a necessidade de olhar para os fatores 

contextuais que explicam como a própria carência geral dos trabalhadores em lidar com 

tal insegurança conduz a diferentes tipos de resultados culturais e políticos”478. 

Dialogando com Savage, acreditamos que o agravamento das incertezas geradas pelo 

cenário de carestia durante a guerra, os discursos e ações realizadas para enfrentamento 

desta, o enriquecimento visível de industriais e negocistas durante o conflito e a 

progressiva pauperização da classe trabalhadora que havia se mobilizado no “esforço de 

guerra”, produziram “resultados culturais e políticos” que influenciaram as lutas contra a 

carestia no imediato pós-guerra e marcaram profundamente a experiência política 

nacional e fluminense em particular nos anos que se seguem até 1964.   

 

Pós-guerra: “tempos de cheia” 

 

Em 28 de agosto de 1945, a população de Niterói amanheceu com todas as 

padarias da cidade de portas fechadas. Aquela atitude era uma resposta dada pelos 

proprietários das padarias pela recusa do governo em autorizar a majoração do preço do 

                                                           
476 Ministério do Trabalho Indústria e Comércio (MTIC). Serviço de Estatística da Previdência e 
Trabalho. Levantamento do Custo de Vida no Brasil.1946. p. 68-69. 
477 SAVAGE, Mike. Classe e História do Trabalho. In: BATALHA, Cláudio H. M., SILVA, Fernando 
Teixeira da., FORTES, Alexandre (org). Culturas de classe. Op. cit. 
478 Idem, p. 35. 
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pão para Cr$3,80 o quilo. Revoltados com aquela situação, a população resolveu forçar 

a entrada dos estabelecimentos e pegar os estoques de pão disponíveis. Naquele dia, 

ocorreram algumas prisões. Todas elas de proprietários de padarias e diretores do 

Sindicato dos Proprietários de Padarias de Niterói e São Gonçalo que mais tarde, 

acabaram sendo liberados pela polícia479.   

No dia seguinte, em virtude das padarias permanecerem fechadas, o governo 

interventor solicitou ao Serviço de Subsistência do Exército o fornecimento de 40 mil 

quilos de pão que foram distribuídos à população nos bairros. A interventoria 

determinou também que as padarias fossem reabertas mesmo que à revelia de seus 

donos480. Afinal de contas, o pão, este alimento tão indispensável e que sofrera toda 

sorte de adulterações e majorações durante a guerra, não podia faltar aos trabalhadores 

justamente no momento em que os Aliados começavam a comemorar as suas vitórias 

contra o Eixo.    

Meses antes, a revolta da população foi direcionada contra o mau serviço 

prestado pelas barcas. Fazendo-se valer da guerra para explicar a precariedade das 

embarcações que precisavam de peças importadas para funcionar, os proprietários da 

Cia. Cantareira foram pegos de surpresa quando em 25 de maio de 1945, “a grande 

massa popular invadiu a estação da Cantareira quebrando mesas, cadeiras, partindo 

armários, vidros das marquises entregando-se enfim, a tempestuoso desatino”481. Os 

passageiros que aguardavam a barca das sete horas da manhã, não pensaram duas vezes 

quando avistaram a barca “Gragoatá” atracando no cais e decidiram tomar a embarcação 

obrigando o mestre a seguir viagem para o Rio. Durante o percurso, “bancos, salva-

vidas, botes, tudo voava pelas janelas para o mar”482.  

Aquela não era a primeira e nem seria a última vez que as padarias seriam 

tomadas pela população e quebra-quebras ocorreriam nas barcas. Naquele momento, 

porém, os motins e protestos explosivos que historicamente estiveram presentes em 

diversas lutas coletivas por direitos no país, ganhavam mais legitimidade e adquiriam 

um novo significado político. Afinal, mesmo com o fim da guerra se aproximando, os 

soldados retornando do front e sendo homenageados por suas glórias, os trabalhadores, 

apesar de terem se engajado no esforço patriótico de guerra servindo na linha de frente 

                                                           
479 Tribuna Popular, 29/8/1945, p. 1-2. 
480 O Fluminense, 30/8/1945, p. 1 
481 O Fluminense, 26/5/1945, p. 1. 
482 Tribuna Popular, 26/5/1945, p. 1. 
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da batalha da produção, não estavam recebendo nenhum tipo de gratificação pelos bons 

serviços prestados a nação.  

Sem perceber de pronto as possibilidades de articulação política que o tema da 

carestia poderia gerar, os comunistas convocaram os trabalhadores a “apertar ainda mais 

os cintos” e a evitar as greves. Em nome da “União Nacional”, o PCB passou a mobiliza-

se em prol da convocação de uma “Constituinte com Getúlio” buscando desta maneira, 

afastar qualquer tentativa de golpe fascista e cumprir “etapas históricas”.  

 

A luta pela defesa da Constituinte foi uma luta que o sindicato 
participou ativamente. O sindicato fez passeata lá no Rio de Janeiro e 
de modo que a luta nossa naquela época não foi em vão. Ela iniciou 
com o problema da guerra. Mas, depois disso, veio a luta pela 
Constituinte nós fizemos passeata do Rio diversas vezes e 
manifestamos em todo lugar que podia sobre o negócio da defesa da 
Constituinte, depois da Constituinte veio o problema das eleições e aí 
nós fomos favoráveis as eleições, já estava em cima e nessa eleição 
nós conseguimos eleger Luís Carlos Prestes, o mais votado e dezesseis 
se não me engano, deputados constituintes483. 

 

Após anos de ditadura, a campanha em torno da elaboração de uma Constituição 

democrática e de eleições diretas configuraram, certamente, fatores de mobilização 

popular. Em Niterói, cerca de 10.000 pessoas compareceram no comício pró-Constituinte 

segundo o jornal Tribuna Popular484.  Na ocasião, discursaram Claudino José da Silva, 

Agildo Barata e Mauricio Grabois, Arcelina Mochel, Horácio Valladares para uma 

multidão que reuniu representantes das células fabris e de bairro, bem como delegações 

dos Comitês Democráticos Populares de Itaboraí, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e São 

Gonçalo.  

Por toda a cidade, multiplicavam-se comícios pela Constituinte, Comitês 

Democráticos Populares e também homenagens Força Expedicionária Brasileira e ao 

presidente norte-americano Franklin Roosevelt. O movimento sindical se rearticulava e 

Associação Feminina Fluminense ganhava uma sede própria. Esta verdadeira enxurrada 

de movimentos que navegavam em um rio caudaloso e ainda sem um destino certo, 

moviam-se na esperança de desembocar em algo que pudessem chamar de democracia e 

conquista de direitos. Naquele momento, só havia uma certeza: era tempo de cheia no 

rio.   

                                                           
483 SOUZA, Irineu José. Op. cit. 
484 Tribuna Popular,7/10/1945, p. 1-2. 
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3 – No sindicato, no bairro e na tribuna: trabalhadores de Niterói na 

luta por direitos (1945-1953)   

 
Na manhã de ontem, realizou-se em Niterói, uma 
manifestação dos operários do bairro da Engenhoca ao 
Comandante AMARAL PEIXOTO, que não 
compareceu, tendo sido representado pelo Cel. FEIO. O 
local da manifestação havia sido preparado de véspera, 
com a colocação de vários cartazes de fundo patriótico. 
No entanto, na manhã de ontem, apareceu no local um 
cartaz de tamanho maior que os demais, com a seguinte 
legenda: o operariado só tem um nome a homenagear: 
LUIZ CARLOS PRESTES. 
 
(Relatório sobre o panorama político do Estado do Rio 
de Janeiro no período de 15 a 25 de fevereiro de 1945. 
p. 6. CPDOC/ FGV. Arquivo EAP. Int. 1939.11. 23. 
Grifos da fonte) 

 

 Em 16 de março de 1945, uma comitiva composta por presidentes de entidades 

de classe de Niterói, São Gonçalo, Magé, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Teresópolis, 

entre outros municípios do estado do Rio esteve no Palácio do Ingá para fazer uma 

visita ao interventor Amaral Peixoto. Liderando a comitiva, o presidente do Sindicato 

dos Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos de Niterói e São Gonçalo, Avelino 

Gomes de Castro declarou em nome de todos os presentes que aquela visita justificava-

se: “pela consciência que lhes ordenava hipotecar, de viva voz, sua solidariedade ao 

governo que viera ao encontro das aspirações da classe, procurando satisfazê-las e 

ouvindo-as sempre”. Agradecido, o interventor declarou que “a presença de tantos 

lutadores – homens dos estaleiros e das oficinas, estradas e forjas – era para ele um 

grande estímulo”. Buscando mostrar-se solícito aos pedidos dos operários feitos durante 

a visita, Amaral Peixoto declarou ainda que o governo não mediria esforços para 

“melhorar as condições de vida dos que trabalham e lutam” e terminou o seu discurso 

afirmando que confiava nos trabalhadores fluminenses para apoiar o nome de Eurico 

Gaspar Dutra para a presidência a fim de que “não sofresse a política social do 

presidente Getúlio Vargas solução de continuidade”485.     

 Dias depois, o jornal oposicionista dirigido por José Eduardo de Macedo Soares, 

o Diário Carioca, publicou que aquele episódio não passaria de uma farsa montada por 

um funcionário da Delegacia Regional do Trabalho. Os operários da comitiva eram na 

realidade, trabalhadores da limpeza pública do estado e Avelino Gomes de Castro, 

                                                           
485 A Noite, 16/3/1945, p. 1-2. 
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apesar de ser de fato presidente do Sindicato dos Rodoviários, não gozava de nenhuma 

representatividade junto à classe. Quem dizia isso era José Rodrigues, trabalhador 

rodoviário que usava aquele jornal para publicar a sua denúncia. Segundo ele, meses 

atrás em uma assembleia geral que fora convocada para eleição da nova diretoria, 

Avelino que já ocupava o cargo de presidente da entidade há três anos, foi 

fragorosamente derrotado por quase a totalidade dos votos. Apesar disso, Avelino 

permaneceu no cargo graças à anulação do pleito determinada pelo delegado do 

trabalho, “simplesmente porque Avelino, capanga do Estado Novo, goza das boas 

graças do respectivo delegado, Dr. Xavier Sobrinho”486, denunciou José Rodrigues ao 

jornal.  

 De fato, Avelino Gomes de Castro foi uma espécie de “pelego de sete vidas” que 

conseguiu ascender a cargos dentro da estrutura sindical que incluíram desde presidente 

de sindicato de classe à presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Transportes Terrestres, em parte devido à sua influência junto a políticos e altos 

funcionários do Ministério do Trabalho. Todos estes cargos, ocupados no intervalo de 

quase trinta anos – do Estado Novo até depois da ditadura militar – foram acumulados 

ilegalmente com o de funcionário do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Empregados em Transportes e Cargas (IAPETEC), posto ocupado por Avelino desde 

pelo menos o início dos anos 1950487.  

 A sua atuação à frente do Sindicato dos Rodoviários de Niterói e São Gonçalo, 

foi marcada por fraudes, expulsão de filiados e violências de diferentes naturezas, que 

incluíam a presença de seus amigos pessoais da polícia política para assistir as reuniões 

como forma de intimidar os associados mais combativos. Estes, que por diversas vezes 

tentaram destituir Avelino e os demais “pelegos” da direção do sindicato, só 

conseguiram ser vitoriosos de fato em 1959, quando a chapa de oposição foi finalmente 

empossada e Avelino passou a ocupar-se apenas dos opositores que porventura 

pudessem impedi-lo de se perpetuar nos cargos da Federação e da Confederação dos 

Rodoviários488. O eterno dirigente sindical, porém, era conhecedor da cartilha do “bom 

                                                           
486 Diário Carioca, 23/3/1945, p. 3-4. 
487 Avelino Gomes de Castro também foi presidente da Federação Interestadual de Condutores de 
Veículos Rodoviários e Anexos em 1955, 1959, 1961 e 1966. Cf. O Radical, 5/10/1941, p. 9 Diário de 
Notícias, 2/4/1955, p. 1; Última Hora, 24/3/1959, p. 4; Última Hora, 31/1/1961, p. 6; p. 4; Jornal do 
Brasil, 1/3/1966, p. 6. APERJ. Pront. RJ. Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos de 
Niterói. Notação: 39.656. 
488 APERJ. Pront. RJ. Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos de Niterói. Notação: 
39.656. APERJ. DPS. Movimento grevista do estado do Rio de Janeiro (1944-1962).  
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pelego” e justamente por isso sabia que por vezes, teria que se curvar às reivindicações 

de greves por parte dos filiados e a participação em congressos sindicais 

reconhecidamente organizados por comunistas, tal como ocorreu em 1945 quando uma 

“onda” de participação política inundou não apenas o cenário político fluminense, mas 

de todo o país.  

 Naquele período, os trabalhadores comunistas organizavam-se através do 

Movimento Unificador dos Trabalhadores (MUT) que funcionava no Grupo Escolar 

Raul Vidal, sobre presidência de Horácio Valladares. Neste mesmo local, reunia-se a 

Comissão de Ajuda a FEB do estado do Rio, cuja seção trabalhista também ficava a 

encargo de Valladares. Àquela altura, a Liga da Defesa Nacional (LDN) que fora 

organizada após a entrada do Brasil na guerra, já era apontada como alvo da feroz 

“infiltração comunista” que se alastrava por diferentes organizações em todo o país. No 

estado do Rio, os investigadores da polícia política alarmavam as autoridades contra o 

“perigo vermelho” que “não perdem tempo em trabalhar o operariado, insuflando-lhe 

falsas profecias e ideias exóticas”489. Após a guerra, o território fluminense que fora 

apelidado de “França Livre” devido à relativa liberdade com que se organizaram as 

manifestações contra o Eixo, passava a ser visto como lugar onde a “segurança 

nacional” corria um sério risco. 

O PCB então atuava, de fato, como principal força política capaz de articular os 

movimentos coletivos dos trabalhadores. Naquele momento em que vários projetos e 

forças políticas entravam em disputa e a classe trabalhadora do país crescia e se 

diversificava, o PCB buscava através de um discurso homogeneizante positivar “a 

classe” reservando-lhe um papel histórico na sociedade. Esse protagonismo que acenava 

para um horizonte com mais igualdade e autonomia e aonde os trabalhadores 

assumiriam a função de lideranças neste mundo novo, cumpriu um papel importante na 

mobilização e na construção das identidades da classe trabalhadora do país, ainda que só 

uma parcela dela tenham tornado-se efetivamente militante comunista. Por mais que em 

alguns momentos as linhas políticas tiradas pelo partido apontassem na prática, para 

uma direção oposta a esta e o PCB tenha convivido – e por vezes perdido – para outras 

forças políticas concorrentes, não podemos ignorar o papel central que os comunistas 

tiveram na articulação do movimento sindical – e no movimento de trabalhadores em 

geral – neste período da história do país. Como nos sinalizou Marco Aurélio Santana:  

                                                           
489 Relatório do DOPS- RJ. 30/6/1946. APERJ. DPS. Partido Comunista do Estado do Rio (1949). 
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Com todos os problemas enfrentados pelo movimento sindical e pelo 
PCB nesse período, pode-se dizer que se tratou, para ambos, de anos 
de ricas experiências, que ocuparam na história desses dois agentes 
um posicionamento privilegiado. É interessante ressaltar que, em 
nenhum outro momento, a trajetória dos mesmos foi tão 
inextrincavelmente articulada, a ponto de tornar-se quase impossível 
falar de um sem referências ao outro. Não é por acaso nem por 
simples interesse, portanto, que as análises sobre movimento sindical 
no período acabem por, em algum instante, centrar sua preocupação 
justamente nessa articulação490. 

 

Atento a esta liderança do PCB junto aos trabalhadores, o interventor Amaral 

Peixoto procurava se informar das atividades comunistas no estado através dos 

minuciosos relatórios elaborados pela polícia política chefiada pelo então Secretário de 

Segurança, Agenor Barcellos Feio. Este, que durante o segundo governo de Amaral 

Peixoto mostrou-se implacável na perseguição aos comunistas do estado, naquela 

ocasião, tinha que demonstrar certa tolerância aos comícios e protestos organizados pelo 

PCB. Afinal, com a redemocratização e a volta da existência legal dos partidos 

políticos, o PCB vinha se mostrando como opção mais viável para catalisar voto do 

operariado em franca ascensão e Amaral Peixoto, cujas pretensões políticas com relação 

ao estado do Rio não cessaram com o fim do Estado Novo491, não queria antipatizar 

com aquele eleitorado que vinha ganhando cada vez mais centralidade no cenário 

político brasileiro.    

 É verdade que o partido de Amaral Peixoto, o Partido Social Democrático 

(PSD), ingressou na cena eleitoral em uma situação bastante confortável. Gestado no 

interior das interventorias, a sigla lançou mão de velhas práticas clientelísticas para 

conseguir arregimentar em torno de si um grande número de lideranças locais e cabos 

eleitorais que vieram a se tornar elementos indispensáveis para a eficaz captação de 

votos do partido492. Amaral Peixoto, por sua vez, fez-se valer destes elementos para 

construir a sua base de apoio político local ao longo de seus oitos anos de governo 

interventor, mas podemos afirmar que a liderança amaralista foi consolidada também a 

partir de outros aspectos. Sem possuir raízes políticas no estado, o líder pessedista 

                                                           
490 SANTANA, Marco Aurélio. Bravos companheiros: a aliança comunista-trabalhista no sindicalismo 
brasileiro (1945-1964). In: FERREIRA J. & REIS D. A. (org.). Nacionalismo e reformismo radical 
(1945-1964). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p. 241. 
491 Amaral Peixoto pretendia candidatar-se a governador do estado do Rio em 1945, mas com o 
adiamento das eleições para 1947 e o prazo para desincompatibilização aumentado para 18 meses, ele não 
pôde se candidatar. Cf. CAMARGO, Aspásia et. al. As artes da política. Op. cit. p. 240. 
492 HIPPOLITO, Lucia. De Raposas e Reformistas: o PSD e a experiência democrática brasileira, 1945-
1964. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1985.  
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assumiu a interventoria fluminense com o objetivo de neutralizar as disputas políticas 

locais493, ao mesmo tempo em que buscava imprimir no estado marcas próprias de sua 

liderança. Aproximando-se das elites agrárias, mas também buscando a colaboração de 

elites industriais para desenvolvimento econômico no estado, Amaral Peixoto construiu 

em torno de si uma forte base de apoio, pautada em sólidas alianças políticas, 

centralização administrativa e por iniciativas que visavam um progressivo 

desenvolvimento econômico do estado, a fim de dissipar de vez a imagem da crise 

fluminense ad aeternum.  

 Porém, por mais eficiente que tenha sido a “máquina amaralista” montada no 

estado, ela não teria colecionado tantas vitórias eleitorais se não fosse o reconhecimento 

da relação de proximidade existente entre o PSD amaralista e o PTB varguista por parte 

de alguns eleitores e até mesmo pelas alianças subterrâneas tecidas entre PSD e PCB 

por ocasião de determinados pleitos, como veremos mais adiante. Este amaralismo 

trabalhista, que era certamente temperado pelas relações familiares que ligavam Vargas 

e Amaral Peixoto, estava também intimamente associado à política educacional e 

assistencial voltada para os operários levadas a cabo pelo ex- interventor durante a 

ditadura estadonovista.  

 Outro aspecto que contribuiu para tal é que o Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB) do estado do Rio que tinha como presidente o oficial da Marinha, Abelardo Mata, 

contava com usineiros, profissionais liberais, industriais e nenhum operário em seus 

quadros de direção. Esta tendência “elitista” que irá se intensificar no interior do PTB 

nacional a partir da II Convenção do partido em 1947494, esteve presente desde a gênese 

do PTB fluminense, em 1945. Nem mesmo a migração de lideranças que 

reconhecidamente identificadas com Vargas e o trabalhismo – como Roberto Silveira 

que pertenceu a Ala Moça do PSD e migrou para o PTB e a atuação de advogados 

trabalhistas e lideranças petebistas como Palmir Silva e Jonas Bahiense, conseguiram 

livrar o PTB de uma imagem secundária no que diz respeito à representação do 

varguismo em território fluminense. Esta imagem ficou reservada à Amaral Peixoto que 

representava como o que havia de mais próximo do trabalhismo varguista a nível 

estadual, ao menos naquele momento. Sobre este aspecto, Regina Pantoja chama a 

                                                           
493 Amaral Peixoto assumiu a interventoria meio a disputas entre grupos que desejavam consolidar a sua 
liderança no estado. A instabilidade política deste período pode ser verificada na rotatividade de 
interventores e prefeitos na capital fluminense. Cf. CASTRO, Silvia Regina Pantoja Serra de. Amaralismo 
e pessedismo fluminense. Op. cit. p. 50. 
494 D’ARAUJO, Maria Celina Soares de. Sindicatos, carisma e poder: o PTB de 1945-1965. Rio de 
Janeiro: FGV, 1996. p. 42-46 
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atenção para algumas peculiaridades do PSD fluminense e para a liderança amaralista 

dentro do partido:  

 
A disposição do interventor em estabelecer sua tutela sobre as 
camadas de baixa renda e a incipiente presença de um proletariado 
urbano constituem fatores explicativos da débil repercussão dos 
trabalhos de organização do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) 
fluminense. Examinando as ligações de Amaral Peixoto com os 
representantes sindicais e com os diretórios trabalhistas municipais 
percebe-se que esse partido constituiu, inicialmente, um mero 
apêndice do PSD-RJ, podendo-se mesmo dizer que, no Estado do Rio, 
o interventor articulou dois partidos495.  

 

   Nos dois capítulos anteriores desta tese, demonstramos como a indústria e o 

operariado fluminense não eram tão incipientes como abalizou Pantoja. A explicação 

para “a débil repercussão” do PTB entre as camadas urbanas do estado até meados dos 

anos 1950, não se explicaria a nosso ver, pela pouca expressividade numérica do 

proletariado fluminense, mas sim, pelo segundo aspecto destacado por Pantoja: de que 

foi o próprio Amaral Peixoto que articulou o trabalhismo no estado do Rio, constituindo 

assim, o que estamos denominando aqui de amaralismo trabalhista.  

Mesmo que o debate em torno da fusão do PSD e o PTB não se desse apenas 

dentro do âmbito regional – sendo esta uma discussão que acompanhou grande parte da 

trajetória dos dois partidos, sobretudo em sua gênese496, no estado do Rio, a verdadeira 

simbiose verificada entre os dois partidos, chegou a ser projeto de alguns próceres 

pessedistas que, preocupados com as divisões do eleitorado verificadas durante os 

pleitos para o legislativo estadual e municipal, chegaram a propor explicitamente a 

união dos dois partidos em uma única legenda que deveria ser articulada a nível 

estadual, com a intermediação de Getúlio Vargas497. 

Apontado por suas próprias lideranças como um “partido de centro”, que reunia 

“a esquerda da direita e a direita da esquerda” e como um “grande laboratório das 

soluções políticas brasileiras”498, o PSD soube fazer da suas heterogeneidades e 

contradições seus poderosos aliados. Como já era de se esperar, um dos seus principais 

líderes, Amaral Peixoto, também fazia um bom uso desses elementos: “o PSD fazia 

                                                           
495 PANTOJA, Silvia. Amaralismo e pessedismo. Op. cit. p. 155. 
496 GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo. Op. cit. p. 281.  
497 Em 4 de março de 1947, o líder pessedista Paulo Fernandes enviou um carta à Amaral Peixoto, 
expondo as suas ideias para a fusão do PSD e do PTB no estado do Rio. CPDOC/ FGV. EAP psd-
r.1946.02.00.  
498 HIPPOLITO, Lucia. De Raposas e Reformistas: o PSD e a experiência democrática brasileira, 1945- 
1964. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1985. p. 45-46. 
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muita questão de não ser um partido reacionário, de ser aberto às conquistas populares, 

à legislação trabalhista, à reforma agrária, que aceitava em termos”499. Tratando-se de 

um partido situacionista, que emergiu do interior das interventorias, o PSD soube 

combinar bem o aparato oferecido pela máquina estatal que lhes permitiam vincular as 

“benesses” governamentais como sendo também suas próprias, assim como usou com 

habilidade a sua inerente plasticidade para tentar dialogar com as novas forças em jogo. 

Não foi à toa que em uma das visitas de líderes sindicais a Amaral Peixoto no 

Palácio do Ingá, a comitiva foi agradecer “o auxílio que o poder público estadual vem 

emprestando ao 1º Congresso Sindical Trabalhista”500, marcado para acontecer entre os 

dias 15 e 20 de novembro de 1945, em Niterói. Diferente da primeira visita, aquela 

comitiva não reunia apenas sindicalistas remanescentes do período estadonovista, tais 

como Avelino Gomes de Castro que àquela altura já pertencia aos quadros do PSD501, 

mas outros líderes, como Jaime Augusto Teixeira (presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Niterói) 

e Pascoal Elídio Danielli (presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Carris Urbanos 

de Niterói e São Gonçalo) – ambos militantes do PCB. Na ocasião, Paschoal Danielli 

agradeceu a interferência de Amaral Peixoto em favor das reivindicações dos 

trabalhadores da Cantareira, que ameaçavam entrar em greve502. Além disso, Danielli 

pediu ainda que o interventor “transmitisse ao Sr. Getúlio Vargas em nome de todos os 

trabalhadores a reafirmação da grande simpatia e solidariedade das massas proletárias 

fluminenses”503. Indo um pouco mais além, Jaime Augusto Teixeira declarou que:  

 

(...) através de sete anos de administração pública em permanente 
contato com as necessidades fluminenses o Sr. Ernani do Amaral 
Peixoto havia conseguido aquele verdadeiro ‘record’: o apoio unânime 
dos trabalhadores do estado do Rio. (...) Esse apoio, evidentemente, 
não havia caído do céu: o Sr. Amaral Peixoto conseguira ouvindo e 
atendendo os trabalhadores das oficinas e dos campos, dos escritórios 
e das indústrias504.  

 
                                                           
499 Idem, p. 45. 
500 A Noite, 1/9/1945, p. 10. 
501 Segundo o jornal Diário Carioca, Avelino Gomes de Castro foi apontado como um possível candidato 
pelo PSD para a deputação estadual em 1947. Um processo criminal movido contra ele por assassinato, 
porém, pode ter sido a causa do PSD não ter indicado o seu nome para concorrer ao cargo. Cf. Diário 
Carioca, 6/1/1946, p. 6. Segundo Amaral Peixoto, dois operários – um de São Gonçalo e outro de 
Petrópolis – foram candidatos da bancada pessedista para a Assembleia Constituinte em 1945, porém, 
ambos não conseguiram se eleger. Cf. CAMARGO, Aspásia et. al. As artes da política. Op. cit. p. 294.   
502 Tribuna Popular, 30/5/1945, p. 2 
503 A Noite, 1/9/1945, p. 10. 
504 Idem. 
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Não era apenas o PSD e Amaral Peixoto que sabiam aproveitar as brechas 

disponíveis para alcançar os seus objetivos. Estava em vigor afinal, a chamada “política 

da união nacional” do PCB que buscava mobilizar as fileiras do partido junto ao 

governo para derrotar o nazi-fascismo. Por mais que esta postura colaboracionista tenha 

sido acordada sobre eco de vozes dissonantes, os fluminenses estavam entre principais 

articuladores da Conferência da Mantiqueira505 e justamente por isso, o Estado do Rio 

acabou se configurando como um dos estados em que esta decisão mais se fez valer. Em 

1945, ainda sob os auspícios da política de “coexistência pacífica”, é possível 

vislumbrarmos o principal periódico comunista do período o Tribuna Popular, fazendo 

menções elogiosas às ações de Amaral Peixoto, bem como a defesa da Constituinte com 

manutenção da ordem vigente, ou seja, com Vargas e os seus interventores. 

A política de não enfrentamento do PCB levou o partido a envolver-se 

amplamente com o movimento queremista, que teve início em maio de 1945 e perdurou 

até o golpe que depôs Getúlio Vargas em 29 de outubro deste mesmo ano. Em um artigo 

sobre o tema, o historiador Jorge Ferreira identificou alguns comícios queremistas que 

ocorriam nas barcas durante a travessia entre Rio e Niterói: “No início curiosos, mas 

logo entusiasmados com os discursos em favor de Vargas, os passageiros aplaudiam os 

oradores e davam “vivas” ao presidente”506. Em nossa pesquisa, verificamos que 

durante o ano de 1945, os comícios pela Constituinte aconteciam diariamente em 

Niterói – da Praça Martim Afonso no centro à Praça Enéas de Castro no Barreto; porém, 

na maior parte deles o nome de Vargas não era sequer mencionado, ou se era, a polícia 

política não registrava, ao menos nos relatórios que consultamos. Em um deles, o 

investigador chegou a apontar contradições nos discursos “dos comunistas”507 no que 

                                                           
505 Segundo Edgard Carone, as resoluções da Conferência da Mantiqueira acabaram fortalecendo os 
grupos do Rio de Janeiro e da Bahia, que eram partidários da “união nacional” (externa e interna). Este 
grupo se reuniu em torno da Comissão Nacional de Organização Provisória (CNOP) que mantinha 
relações muito próximas a Luís Carlos Prestes. A “(....) CNOP, por obter certas ligações com Prestes (...) 
já representava o pensamento do próprio Prestes”. Cf. Continental, nº 7, p. 27 apud CARONE, Edgar. 
Op.cit. p. 3. 
506 FERREIRA, Jorge. A democratização de 1945 e o movimento queremista. In: FERREIRA, Jorge e 
Lucília de Almeida Neves Delgado (org.) O Brasil Republicano o tempo da experiência democrática: da 
democrtização de 1945 ao golpe civil-militar de 1964. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. p. 22 
507 Marco Aurélio Santana chama a atenção para a generalização do rótulo de comunistas para todos 
àqueles que atentavam “contra a lei e a ordem”. SANTANA, Marco Aurélio. Trabalhadores e militância 
sindical: a relação partido/ sindicato/ classe no Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro. 
RAMALHO, José Ricardo e Marco Aurélio Santana. Trabalho e tradição sindical no Rio de Janeiro: a 
trajetória dos metalúrgicos. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.  p. 171. Os cuidados que o historiador social 
precisa ter ao analisar a documentação produzida pela polícia política é discutida em: FORTES, 
Alexandre e Antonio Luigi Negro. Esquerda e Direita: fontes nacionais para a História Social. Métis: 
história &cultura, vol. 3, nº 5, p. 11-29, jan.-jun. 2004 e FONTES, Paulo e Negro, Antonio Luigi. 
Trabalhadores em São Paulo: ainda um caso de polícia. O acervo do DEOPS paulista e o movimento 
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diz respeito ao apoio a Vargas. Segundo este, “os comunistas atacam e não atacam o Sr. 

Getúlio Vargas. Atacam-no e defendem-no, a um tempo”. A confusão, não passaria de 

“um modo sutilíssimo de propagandear, pois assim fazendo, os comunistas agradam a 

gregos e troianos”508.      

É possível que ao fazer tal relato, o investigador buscasse alarmar as autoridades 

para as intenções maquiavélicas dos seguidores do “credo vermelho” ao buscarem, 

estrategicamente, apoiar Vargas. Por outro lado, a linha política da “união nacional” não 

era objeto de consenso, conforme já indicamos, e por este motivo talvez pudesse 

ocasionar discursos contraditórios por parte dos militantes509. Sobre isso, o operário 

José da Paixão procura fazer uma análise da posição política tirada pelo partido no 

tocante a esta questão:  

Aí veio a questão do “Queremos Getúlio”. Que era um movimento 
saído das entranhas do saudosismo, do getulismo e que alguns 
comunistas entraram nessa luta do queremismo, né? E acabou que ele 
influiu sim, no partido. A gente chegou até a pichar assim: “Queremos 
Constituinte com Getúlio”. Era uma tarefa né? O famoso queremismo. 
(...) Eu acho que isso aí influiu até no Getúlio constituinte no nosso 
entender. Porque nós não podemos analisar o Getúlio como uma 
questão estanque. O Getúlio de 50, o Getúlio que assumiu, o Getúlio 
constitucional, foi diferente, foi um governo diferente. Nós sempre 
fomos discordantes da política de Getúlio, mas nós não podemos 
deixar de fazer uma análise política. Você vê que o Getulio veio e 
assinou a Lei 2.004. Isso, no nosso entender, foi reflexo do 
queremismo, da luta pela Constituinte510. 

 

A Lei 2.004, de 3 de outubro de 1953, instituiu o monopólio nacional do petróleo, 

campanha que o PCB e outros amplos setores da sociedade engajaram-se desde fins dos 

anos 1940. Segundo José da Paixão, as medidas progressistas tomadas por Vargas em seu 

segundo governo, relacionavam-se diretamente com manifestações populares que 

exigiram democracia através da convocação de uma Constituinte em 1945 e que pediam 

a permanência de Vargas como forma de assegurar os direitos já conquistados. Desta 

                                                                                                                                                                          

sindical. In: AQUINO, Maria Aparecida de et all. (org). No coração das trevas: O DEOPS/SP visto por 
dentro. São Paulo: Arquivo do Estado: Imprensa Oficial, 2001. 
508 Comício realizado pelo Comitê Democrático Progressista do Fonseca no Largo do Moura, em 
8/9/1945. Na ocasião, o investigador afirmou que apesar de ter sido anunciado como “Comício de 
Congratulações ao Governo”, “o que se viu foi um comício Pró-Constituinte”.  APERJ. DOPS. Prontuário 
de Horácio Valladares. PRONT. RJ. 2.856. 
509 Além disso, havia toda uma campanha articulada pela imprensa oposicionista de desqualificar o 
Queremismo apontando-o como algo que havia sido orquestrado pelo Ministério do Trabalho e pelo DIP. 
Cf. MACEDO, Michele Reis de. Trabalhadores e cidadania no Brasil: o movimento queremista e a 
redemocratização de 1945. Niterói: UFF, 2008. Dissertação de mestrado. p. 30-34. Sobre este aspecto, 
cabe ressaltar  enquanto a participação do PCB no Queremismo já foi bastante investigada, pouco  
sabemos a respeito do papel do Estado e do aparato varguista no movimento. 
510 PAIXÃO, José Muniz da. Op. cit.  
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maneira, a “virada nacionalista” verificada no segundo governo Vargas (1951-1954), 

quando este resolveu apostar em uma renovação ministerial mais afinada com ideias 

nacionalistas e protecionistas em substituição a um corpo de ministros que possuíam uma 

postura mais “liberal”, não residiria apenas em uma tentativa de estabilização econômica 

do governo para conter a crise511. Tampouco seria apenas motivada pelo desejo de 

Vargas em cumprir uma espécie de compromisso tácito assumido com as forças políticas 

progressistas que saíram a ruas para defendê-lo. Entre os gritos por “Constituinte” e 

“Queremos Getúlio”, existia uma série de ideias e reivindicações populares que Vargas e 

outros governantes não poderiam ignorar.  

Este ideário que aliava nacionalismo com a melhoria das condições de vida da 

população – gestado desde a Segunda Guerra – ganhou novos capítulos a partir da 

redemocratização, passando a influenciar sobremaneira os discursos políticos e os 

projetos daqueles que pensavam mudanças para o país dentro de um futuro próximo: 

 

Tal projeto não era unívoco nem homogêneo na sua concepção. Era, 
na verdade, matizado por proposições específicas de diferentes 
partidos políticos e organizações da sociedade civil. (...) Todavia, 
mesmo através da pluralidade de proposições que conformavam o 
programa de reformas que se projetava para o país, sua ênfase 
nacionalista e distributivista caracterizou-se como fator constitutivo 
da identidade de uma conjuntura histórica peculiar512. 
 

De acordo com Lucília de Almeida, este ideário nacional-reformista-

desenvolvimentista que entrou com força na cena política brasileira nos anos 1950 e que 

integrou programas partidários trabalhistas – que não era mais apenas uma 

exclusividade do PTB – estava diretamente relacionado à participação efetiva de 

diferentes grupos que ao ocuparem o espaço público, procuravam ser ouvidos a respeito 

dos seus projetos para o país. A formação deste “sujeito histórico coletivo”513 acabava 

muitas vezes por acionar a implacabilidade de determinadas forças conservadoras que, 

buscando estabelecer limites a estes grupos, concediam o suporte necessário para 

legitimar atitudes repressivas e ações violentas por parte dos governos. 

                                                           
511 D’ARAÚJO, Maria Celina Soares. O segundo governo Vargas 1951-1954: democracia, partidos e 
crise política. São Paulo: Ática, 1992. p. 148-191 e GOMES, Ângela de Castro. Partido Trabalhista 
Brasileiro (1945-1965): getulismo, trabalhismo, nacionalismo e reformas de base. In: FERREIRA, Jorge 
et. al. Nacionalismo e reformismo radical (1945-1964). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. Vol. 
2.  
512 NEVES, Lucília de Almeida. Trabalhismo, nacionalismo e desenvolvimentismo. FERREIRA, Jorge 
(org.) O populismo e sua história: debate e crítica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p. 172. 
Grifos da autora. 
513 Idem, p. 174. 
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Consideramos que o período que inicia em 1945 e se estende até 1953, um 

momento particularmente interessante para analisar estas questões. Iniciando com os 

movimentos que puderam atuar com mais liberdade no imediato pós-guerra, passando 

pela severa repressão entre 1947 e início dos anos cinquenta e desembocando em 1953, 

ano em que as medidas nacionalizantes tomadas pelo governo meio a crise terão um 

significado político importante tanto para o país quanto para a capital fluminense, este 

momento acabou por revelar alguns impasses que se tornarão mais nítidos a partir da 

segunda metade dos anos 1950 ao antagonizar com mais clareza as forças em jogo.  

 

Trabalhadores entre a redemocratização e a repressão 

 

“Para que, de fato, a democratização da pátria se efetive é preciso a completa 

liberdade sindical. Nada de estatutos padronizados, nada de entraves a soberania das 

Assembleias, nada de coação aos diretores e associados classistas (...)”514, expressava 

uma das teses apresentadas no I Congresso Sindical Fluminense e aprovada pelas 

delegações presentes. O autor da tese, Adão Voloch, que era delegado pelo Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria de Açúcar da cidade de Campos justificou a tese afirmando 

que “o proletariado como classe não pode deixar de ser consultado para a elaboração das 

leis. Não é possível Democracia sem esse direito”. Tratava-se de uma clara demonstração 

de que além do direito de livre associação, os trabalhadores desejavam tomar parte e 

opinar nos rumos da democracia em curso.  

 Instalado em 15 de novembro de 1945 no Grupo Escolar Raul Vidal, o I 

Congresso Sindical Fluminense reuniu cerca de 70 delegações sindicais de 16 municípios 

do estado515. Entre as principais teses aprovadas, destacamos: direito a liberdade, unidade 

e autonomia sindical; defesa do direito de associação e reunião; reconhecimento do 

contrato coletivo de trabalho e direito de greve; e pelo direito de ser consultado na 

elaboração de leis voltadas para a classe516. Finalizando o documento, os congressistas 

reafirmaram a necessidade de “colocar o operariado no seu lugar histórico na sociedade” 

e reivindicaram “mais felicidade para o trabalhador brasileiro”517.  

                                                           
514 Tribuna Popular, 17/11/1945, p. 1. Grifos da fonte. 
515 Participaram sindicatos de: Niterói, São Gonçalo, Petrópolis, Campos, Valença, Mendes, Angra dos 
Reis, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Santo Aleixo, São João da Barra, Araruama, Teresópolis, Friburgo, 
Resende, Petrópolis. Tribuna Popular, 15/11/1945, p. 1. 
516 Tribuna Popular, 4/1/1946, p. 5. 
517 Idem. 
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Encerrado no dia 20 de novembro no Teatro Municipal de Niterói, o I Congresso 

Sindical Fluminense deliberou ainda que cada município do estado deveria criar a sua 

própria união sindical local que por sua vez, estariam vinculadas à União Geral dos 

Sindicatos do Estado do Rio (UGS-RJ). A diretoria da seção fluminense da UGS ficou 

assim estabelecida: Paschoal Elidio Danielli (presidente), Claudino José da Silva (1º 

secretário), Omar Goulart Vilela (2º secretário) José Maria Barbosa (tesoureiro) e Adão 

Voloch (secretário de divulgação)518. Ao metalúrgico Jayme Augusto Teixeira coube a 

presidência da UGS de Niterói519.  

A criação das UGS estaduais e municipais tinha como objetivo dar sequência a 

tarefa inicial traçada pelo MUT de unificar as lutas dos trabalhadores em caráter 

nacional. Por este motivo, a seção fluminense da UGS enviou uma delegação ao 

Congresso Sindical dos Trabalhadores do Brasil ocorrido em setembro de 1946 no 

Distrito Federal. Este congresso, que deu origem a Confederação dos Trabalhadores do 

Brasil (CTB), também ficou conhecido pelo rompimento de grupos ministerialistas com 

os comunistas que participavam do conclave520.  

Ao lado das iniciativas em torno da rearticulação sindical, as greves registravam 

um número expressivo. Segundo dados coletados por Maria Célia Paoli, elas foram 60 

apenas nos dois primeiros meses de 1946521 Tais números indicam que apesar da diretriz 

da cúpula pecebista em sugerir moderação aos trabalhadores, as greves aconteciam e 

muitas vezes contavam com o apoio dos próprios comunistas. Como afirmou Antonio 

Luigi Negro e Fernando Teixeira da Silva: “Na verdade, as diretrizes da cúpula do PCB 

sofriam resistência nas bases em que os pecebistas haviam estabelecido relações de 

cumplicidade com as demandas dos trabalhadores”522. Em Niterói, identificamos que 

                                                           
518 Omar Vilela era advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói e José Maria Barbosa era 
presidente do Sindicato dos Têxteis de Petrópolis. APERJ. DOPS. Prontuário de Paschoal Elídio Danielli. 
PRONT. RJ. 73.501.   
519 Também integravam a UGS de Niterói: José Fialho (representante do Sindicato dos Bancários);  
Edésio Hooper (presidente do Sindicato dos Alfaiates), Arthur Roquete Junior (presidente do Ssindicato 
da Construção Civil e Américo Gomes (representante do Sindicato dos Operários Navais). Idem. 
520 Outros estudos situados em localidades específicas tais como no ABC paulista, por exemplo, salientam 
a importância do MUT na articulação coletiva dos trabalhadores com base em uma plataforma comum de 
luta. Cf. FRENCH, John. O ABC dos operários: conflitos e alianças de classe em São Paulo (1900-1950). 
Op. cit. Reflexões semelhantes podem ser encontradas em: FONTES, Paulo. Um nordeste em São Paulo. 
Op. cit. p. 54.; COSTA, Hélio da. Em busca da memória. Op. cit.  
521 PAOLI, Maria Célia. Os trabalhadores urbanos na fala dos outros. Op. cit. p. 90 
522 Os autores também chamam a atenção que pela distância cada vez maior do poder e a pressão dos 
trabalhadores, o PCB passou “a rever a sua política de ordem e tranquilidade, com menos reservas às 
greves”. NEGRO, Antonio Luigi e Fernando Teixeira da Silva. Trabalhadores, sindicato e política (1945-
1964). Op. cit. p. 55-57. 
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algumas greves foram deflagradas entre os anos de 1945 e 1946523. Dessas greves 

destaca-se além da greve dos bancários que teve caráter nacional, a greve articulada pelos 

ferroviários da Cia. Leopoldina Railway, movimento que chegou a paralisar trechos nos 

três estados em que a companhia operava – RJ, ES, MG – além do Distrito Federal, e que 

resultou em uma encampação provisória da empresa524.  

Iniciada de forma espontânea, antes mesmo da data marcada pelas lideranças para 

desencadear o movimento, a greve dos ferroviários foi motivada pelo “salário de fome” 

pago pela empresa aos seus 14.000 trabalhadores525. Articulada pelos ferroviários ligados 

a célula comunista “7 de Abril”, que tinha como sua principal liderança João Batista 

Lobo Sarmet – afastado da diretoria do sindicato desde o Estado Novo – e alguns 

membros da diretoria da entidade, a greve foi duramente reprimida pela polícia que 

lançou mão de prisões e torturas para conter o movimento526. A greve só cessou depois 

que os trabalhadores presos foram libertados e ficou acordada a concessão de um abono 

de emergência até que o aumento pleiteado pelos ferroviários fosse julgado pela Justiça 

do Trabalho.  

Durante o ano de 1946, foram incontáveis os casos de repressão e violência 

policial imputada contra trabalhadores não só no estado do Rio, mas em todo o país. Na 

capital fluminense, o então prefeito José de Moura e Silva sitiou a cidade com forças 

policiais e militares do 3º RI para impedir a realização de um comício marcado para 

acontecer no dia 1º de Maio de 1946 na Praça do Barreto527. Cerca de duas semanas 

depois, este mesmo prefeito impediu a realização da solenidade de instalação da União 

                                                           
523 Greve por reajuste salarial no Matadouro Maruí (O Fluminense, 9/2/1946, p. 1; O Fluminense, 
14/2/1946), p. 1; Greve de 300 operários que trabalhavam na construção do cais na Ilha do Mocanguê das 
Organizações Lage por aumento de salários (Tribuna Popular, 6/6/1946, p. 1; O Fluminense, 7/6/1946, p. 
1); Participação dos bancários da capital fluminense na greve nacional da categoria em janeiro de 1946 
(Tribuna Popular, 27/1/1946, p. 1; Tribuna Popular, 29/1/1946, p. 2); Greve na casa de carros dos 
bondes da CCVF (Tribuna Popular, 8/1/1946, p. 2); Greve dos funcionários da limpeza pública (Tribuna 
Popular, 1/2/1946, p. 1). Outras categorias, como a dos eletricitários e operários navais chegaram 
ameaçar fazer greve, mas conseguiram chegar a um entendimento com os patrões (Tribuna Popular, 
30/6/1945, p. 8; Tribuna Popular, 5/1/1946, p. 5-6). No caso da greve dos operários navais o presidente 
da Federação Nacional dos Marítimos, João Batista de Almeida (o “pelego Laranjeira”) e a CGTB, se 
uniram contra o que chamaram de elementos “desagregadores” que estavam tentando articular a greve.  
524 A greve durou de 18 de maio a 22 de maio de 1946. No mesmo dia em que foi deflagrada a greve, o 
governo baixou um Decreto-Lei determinando a intervenção na Companhia (Decreto-Lei nº 9.265-A). 
Somente em outubro de 1946 que a empresa voltou a ser controlada pela iniciativa privada, antes de ser 
totalmente encampada pelo governo federal em 1950.  
525 Os trabalhadores recebiam um salário de 500 cruzeiros. As informações sobre a greve dos ferroviários 
foram consultadas em: Tribuna Popular, 19/5/1946, p. 1 e 3; Tribuna Popular, 21/5/1946, p. 1; A Manhã, 
21/5/1946, p. 7. Relatório do DOPS- RJ. 30/6/1946. APERJ. DPS. Partido Comunista do Estado do Rio 
(1949). 
526 O ferroviário comunista Davi Jansen, detido em Raiz da Serra foi barbaramente torturado pela polícia 
durante a sua prisão. Tribuna Popular, 31/5/1946, p. 1-2;  
527 Tribuna Popular, 5/5/1946, p. 5. 
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Geral dos Sindicatos de Niterói horas antes do início da sessão. Sem tempo hábil para 

avisar aos participantes sobre o adiamento do encontro, até mesmo em virtude da prisão 

de vários de seus organizadores, os trabalhadores chegaram ao Teatro Municipal e se 

depararam com a polícia528.  

 A intensidade da repressão aos movimentos sindicais e comunistas na cidade 

variava de acordo com o interventor que estivesse à frente do executivo fluminense no 

momento. Desde a saída de Amaral Peixoto em 1945 até as eleições estaduais em 

fevereiro de 1947, o estado do Rio teve seis interventores federais529. Talvez o mais 

implacável de todos eles tenha sido o Coronel Hugo Silva, que chegou a ser acusado de 

tentar incendiar a sede do comitê estadual do PCB e de atentar contra a vida do candidato 

a deputado estadual comunista Alcides Sabença530. Indicado pelo presidente eleito Eurico 

Gaspar Dutra (1946-1950) para ocupar o cargo, Hugo Silva também tomou para si a 

missão de expurgar o amaralismo do estado do Rio e para isso, exonerou vários 

correligionários de Amaral Peixoto de seus cargos para colocar elementos de sua 

confiança no lugar531. Aquele era o início de uma cisão dentro do PSD fluminense que 

acabou ganhando contornos mais nítidos após a realização do pleito estadual em 1947.  

Mesmo com dificuldades para atuar livremente, a organização dos trabalhadores 

que se dava através dos sindicatos, intersindicais, células e comitês fabris, de bairro e as 

mobilizações articuladas pelo PCB como, por exemplo, a campanha pró-imprensa 

popular, os comícios em favor de Prestes532 e as mobilizações contra a carestia, 

ganhavam cada vez mais adesão no estado. Sobre estas últimas, elas também contavam 

com a participação dos estudantes da cidade que, aliás, foram os primeiros a organizar 

passeatas contra a carestia bem como a articular as chamadas “greves brancas” em 

Niterói533.   

                                                           
528 Tribuna Popular, 14/5/1946, p. 2. 
529 Alfredo Neves, Abel Magalhães, Lúcio Meira, Hugo Silva, Francisco Santos e Álvaro Rocha. Segundo 
Amaral Peixoto, ele mesmo indicou os três primeiros; já os demais, foram indicados por seus opositores. 
Cf. CAMARGO, Aspásia et. al. As artes da política. Op. cit. p. 256-257.  
530 Tribuna Popular, 29/12/1946, p. 8; APERJ. DOPS. Prontuário de Walkírio de Freitas. PRONT. RJ. 
13.476.  
531 CASTRO, Silvia Regina Pantoja de. Amaralismo e pessedismo fluminense. Op. cit. p. 181-182; 
CAMARGO, Aspásia et. al. As artes da política. Op. cit. p. 233-234. 
532 Foram vários os comícios em homenagem a Prestes realizados na capital fluminense neste período. 
Um dos mais expressivos ocorreu em abril de 1946, após o deputado federal Barreto Pinto (PTB) 
apresentar pela primeira vez o pedido de cancelamento do registro do PCB em virtude das declarações de 
Prestes de que ele se colocaria ao lado da URSS em caso de uma guerra contra o Brasil. Segundo o jornal 
Tribuna Popular este comício reuniu cerca de 80 mil pessoas. Tribuna Popular, 25/4/1946, p.1-2.   
533 As “greves brancas” de consumidores eram caracterizadas pelo boicote da população à compra de 
determinado produto que consideravam com um preço abusivo.  Tribuna Popular, 2/6/1945, p. 5; Tribuna 
Popular, 21/9/1946, p. 2; Tribuna Popular, 2/10/1946, p. 4; O Fluminense, 2/10/1946, p. 1. 
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A questão da carestia e a alta no custo de vida, que contava com ampla 

ressonância popular visto que a maioria da população sofria com esse problema, voltou a 

integrar as pautas das reivindicações salariais dos trabalhadores, assim como ser tema de 

manifestos e comícios do PCB. Este partido, que em princípios de 1945 levantou as 

bandeiras da Constituinte e do Queremismo reservando pouca atenção à questão da 

carestia, passou a encampar esta campanha de maneira mais incisiva a partir de 1946.  

A desvalorização dos salários em relação ao custo de vida atingiu níveis 

alarmantes durante o governo Dutra. Em Niterói, o índice do custo de vida registrou um 

aumento de 83,3% em 1946 em relação ao ano de 1942534. Mesmo após o término da 

guerra, a cidade continuou padecendo de problemas de abastecimento, assim como 

podemos verificar em outras regiões do país. Mais uma vez, faltava pão, carne, açúcar, 

café, manteiga e banha no mercado. A ação de especuladores, altistas de preços, 

açambarcadores passou a ser assunto prioritário na pauta dos sindicatos, associações 

femininas, comitês de bairro e de alguns partidos políticos. Quase diariamente, nos 

comícios organizados pelo PCB na cidade, a temática da carestia era salientada por 

alguém: “a mulher brasileira é igual à mulher francesa, a chinesa e a russa, porque está 

também sofrendo com a falta de tudo que ocasiona a fome e a miséria na nossa pátria”535; 

“O Brasil deve ser de todos os brasileiros, porque os brasileiros são trabalhadores (...). 

Não sou comunista, mas simpatizo com a causa dos mesmos porque procuram lutar 

contra a fome e a miséria”536. “Então isso é governo? Que tira dos seus para dar aos 

estrangeiros, o partido tem tido uma luta feroz, sim, porque luta contra a miséria 

econômica, contra a miséria social (...)”537. 

 

Na marcha em que vamos, o Brasil fica cada vez mais pra trás. O que 
vemos aí é a miséria física, a fome. Se esse estado de coisas continuar, 
não estaremos em condições de defender a integridade da nossa pátria. 
Precisamos fortalecer o povo, desenvolver a indústria interna, elevar o 
nível de vida das nossas classes. Só assim estaremos aptos a defender o 
nosso rincão em qualquer emergência538.  

 

                                                           
534 Ministério do Trabalho Indústria e Comércio (MTIC). Serviço de Estatística da Previdência e 
Trabalho. Levantamento do Custo de Vida no Brasil II.1947. p. 9. 
535 Gilda Braga Linhares, representante da Associação Feminina de Niterói em um comício realizado na 
Praça do Barreto “Em solidariedade a Luis Carlos Prestes e contra a Lei Monstro” em 8/8/1947. APERJ. 
DOPS. Prontuário de Walkírio de Freitas. PRONT. RJ. 13.476.   
536 Um operário não identificado. Idem. 
537 Orobino dos Santos em um discurso feito no Comitê Municipal do PCB em São Gonçalo. 8/5/1946. 
APERJ. DOPS. Prontuário de Orobino dos Santos. PRONT. RJ. 4.454. 
538 Luis Carlos Prestes em discurso pronunciado na Praça do Barreto em 1/1/1947. APERJ. DOPS. 
Prontuário de Walkírio de Freitas. PRONT. RJ. 13.476.   
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Ainda que por vezes a questão da carestia viesse entremeada por temas relativos a 

questões internas do partido, o PCB acabou trazendo novos elementos para os debates 

políticos em torno do tema. Afinal, naquele momento, não era mais suficiente apontar 

quem eram os responsáveis pela escassez, a fome e o câmbio negro, já bastante 

conhecidos pela população; Aquela era a hora de apontar como o peixe pequeno – o 

operário – poderia derrotar o tubarão (governo, empresários, capitalistas), ou seja, através 

do voto e da mobilização coletiva.  

Contando com a força retórica de um partido que buscava naquele momento se 

aproximar cada vez mais do operariado – um partido de massas – o PCB pôde vislumbrar 

nas urnas quais foram os resultados daquela aproximação. Nas eleições de 2 de dezembro 

de 1945, o inexpressivo candidato a presidência pelo PCB, Yedo Fiúza, conseguiu obter 

10% dos votos. Nada comparável aos 56% obtidos por Dutra, mas bastante significativos 

para um partido recém-saído da ilegalidade e que ainda não tinha ocupado nenhum cargo 

eletivo. O PCB elegeu ainda 15 deputados constituintes e Luís Carlos Prestes foi eleito 

senador pelo Distrito Federal e deputado federal pelos estados do Rio Grande do Sul, 

Pernambuco e Distrito Federal.  

Apesar de Eurico Dutra ter vencido a disputa presidencial no estado do Rio, em 

Niterói, o candidato mais votado foi o Brigadeiro Eduardo Gomes (UDN), com 16.577 

dos votos, seguido por Dutra (PSD) com 14.642 e Fiúza (PCB) com 9.074. O senador 

mais votado na cidade também foi o udenista Galdino do Vale que recebeu 16.276 votos, 

mas não foi eleito539. O operário Claudino da Silva (PCB) elegeu-se deputado com 

11.291 votos no estado sendo que 6.372 deles foram obtidos em Niterói, onde ficou em 

primeiro lugar como o candidato mais votado540. O segundo deputado constituinte eleito 

pelo PCB no estado foi o carpinteiro Alcides Sabença eleito com 6.403 votos, sendo a 

maior parte deles obtidos em Barra Mansa, Duque de Caxias e Magé. Amaral Peixoto, 

que foi o candidato a deputado mais votado no estado do Rio, eleito com 29.088 dos 

votos, recebeu apenas 869 votos em Niterói. O mais votado dos candidatos pessedistas 

foi Brígido Tinoco, eleito com 4.029 votos. Getulio Vargas foi o único deputado 

                                                           
539 Os senadores eleitos pelo estado do Rio foram Alfredo Neves e Pereira Pinto, ambos do PSD, que 
receberam respectivamente 9.984 e 9.467 votos em Niterói. Luiz Carlos Prestes recebeu 10.281 votos em 
Niterói e Luiz Carpenter, também candidato a senador pelo PCB, 9.723. Cf. CPDOC/ FGV. Arquivo 
EAP. Psd-r. 1945.10. 17. Documentos relativos às eleições realizadas em 2 de dezembro de 1945.  
540 Claudino da Silva recebeu 3.335 votos em São Gonçalo, sendo também o candidato a deputado mais 
votado no município. Idem. 
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petebista eleito pelo estado do Rio com 20.745 votos, sendo que 4.993 deles foram 

obtidos em Niterói541.  

É possível que a divisão verificada no interior do PSD, entre pessedistas aliados 

de Amaral Peixoto e Vargas e pessedistas mais ligados a Dutra, tenha influenciado nos 

números finais da votação em Niterói. A ala pessedista que desejava se libertar da 

influência amaralista dentro do partido, vinha se aproximando cada vez mais da UDN, 

tendência, aliás, já iniciada por Dutra a nível federal542. Outra possibilidade para pensar a 

quantidade de votos dada ao Brigadeiro poderia ser o apoio dado pela classe média e por 

intelectuais de esquerda à sua candidatura. Os jovens da capital fluminense que 

militavam no movimento estudantil e faziam oposição à Amaral Peixoto, por exemplo, 

podem ter reservado uma boa porção de votos ao Brigadeiro543. De qualquer maneira, já 

não era possível desprezar a força política que a UDN teria no município544.  

Ao procurarmos refletir sobre o voto operário na capital fluminense, porém, é 

possível perceber como a liderança amaralista sem o apoio do PCB ficou fadada ao 

fracasso. Referimo-nos aqui não apenas a votação inexpressiva dada ao ex-interventor, 

mas a forma flagrante com que o PCB captou os votos que poderiam ser destinados aos 

candidatos ligados ao amaralismo trabalhista, caso os comunistas não lançassem 

candidatos próprios. A força eleitoral do PCB no município irá se confirmar nas eleições 

estaduais de 1947, como veremos mais adiante. 

Outro espaço que se configurou como um campo de ação do PCB e que 

certamente, contribuiu para o bom desempenho do partido nas urnas, foram os Comitês 

Populares Democráticos (CPDs). Criados para “(...) ser amplos, de nenhuma cor 

partidária”545, os CPDs acabaram na prática, sendo compostos por militantes e 

simpatizantes do partido, sendo considerado o primeiro sinal de trabalho legal do PCB 

após a redemocratização546. A partir de 1945 em Niterói, vários CDPs foram criados, 

conforme demonstramos na tabela abaixo: 

 

                                                           
541 Getúlio Vargas ocupou a cadeira de senador deixando a cadeira para o suplente Abelardo Mata. Todos 
os números referentes às eleições foram consultados em: CPDOC/ FGV. Arquivo EAP. Psd-r. 1945.10. 
17; CARDIANO, Fernando Pinto. Eleições no Estado do Rio de Janeiro 1945-1986. Niterói: Imprensa 
Oficial, 1990.   
542 CASTRO, Silvia Regina Pantoja de. Amaralismo e pessedismo fluminense. Op. cit. p. 175-182. 
543 ROCHA, José Sérgio. Roberto Silveira: a pedra e o fogo. p. 180-181. 
544 Principalmente entre as camadas médias, tendo em vista a votação expressiva que os deputados da 
UDN tiveram foi na 24ª zona eleitoral.  
545 PRESTES, Luís Carlos. Discurso do dia 23 de maio de 1945. In: Tribuna Popular. 14/6/1945, p 5. 
Grifos meus. 
546 CARONE, Edgar. Op.cit. p. 4. 
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Tabela 5: Comitês Democráticos Populares de Niterói em 1945 

CDPs BAIRRO ZONA 

Largo do Marrão Santa Rosa Sul 

Morro do Cavalão Icaraí Sul 

Sete de Setembro Icaraí Sul 

São Francisco, Charitas e 
Jurujuba 

São Francisco, Charitas e 
Jurujuba 

Sul 

São Domingos  São Domingos Sul 

Morro do Estado Centro Centro 

Morro do Estado Centro Centro 

Vila Pereira Carneiro Ponta d’Areia Centro 

Barreto Barreto Norte 

Engenhoca Engenhoca Norte 

Fonseca Fonseca Norte 

Morro Boavista Engenhoca Norte 

Morro Juca Branco Fonseca Norte 

Venda da Cruz Venda da Cruz Norte 

Sapê Badu Pendotiba547 

Fontes: CPDOC/ FGV. EAP erj 1945.11.01. Relatório do DOPS sobre as atividades comunistas no 
estado. 30/6/1946; APERJ. DPS. Dossiê referente aos Comitês Populares Democráticos de Niterói. 

 

Esta listagem poderia aumentar visto que alguns destes comitês funcionaram 

junto aos Centros Pró-Melhoramentos que já existiam na cidade, como foi o caso do 

CDP da Vila Ipiranga, que como vimos no capítulo 1, era coordenado pelo militante 

comunista Manuel Araújo dos Santos, o “Sergipano”. Outros Centros Pró-

Melhoramentos que também são anteriores a 1945, como o de Santa Rosa e de São 

Lourenço, também continuaram funcionando após esta data, mesmo que com pouca ou 

nenhuma influência do PCB548. 

Essa tradição associativa da cidade, aliás, pode ter facilitado à instalação dos 

CDPs em alguns bairros que ainda não possuíam agremiações deste tipo ou que já as 

possuíam e contava com certo número de membros filiados ou simpatizantes do PCB. 

Sobre este aspecto, é importante assinalar que diferente do que podemos verificar em 

                                                           
547 Zona estabelecida pelo Plano Diretor (Lei 1157/92) e pelo Plano Urbanístico da Região Oceânica (Lei 
1968/02).   
548 Isso não quer dizer que fossem isentos de qualquer influência partidária. O Centro Pró-Melhoramentos 
de Santa Rosa, por exemplo, tinha como um de seus diretores o político pessedista Raul de Oliveira 
Rodrigues. Cf. Diário do Povo, 12/11/1949, p. 7. 
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São Paulo, aonde as Sociedades de Amigos de Bairro (SABs) se transformaram em 

objeto de disputa política entre diferentes lideranças e partidos549, em Niterói, a 

militância comunitária em torno dos CDPs e Centro Pró-Melhoramentos, ainda que 

contasse com a participação de lideranças de outros partidos e até mesmo apartidárias, 

era bastante influenciada pelo PCB550. 

Além dos CDPs, o PCB também articulou células de bairro que muitas vezes 

funcionavam no mesmo endereço dos comitês551. Este foi o caso da “célula Barreto” que 

entre os anos de 1945 e 1947, desempenhou um papel importante na vida política e 

recreativa do bairro.  Segundo o advogado trabalhista Manuel Martins, que na época 

atuou como uns dos coordenadores da referida célula, estes organismos auxiliaram no 

crescimento do PCB porque funcionavam “(...) não só a nível de organização operária, 

mas a nível de organização do povo, do bairro, né?”552 Sem deixar de mencionar que as 

células objetivavam dentre outras coisas, a captação de votos, Manuel Martins narra 

detalhadamente como se dava a aproximação dos coordenadores da célula com os 

moradores do bairro:  

 

Da maneira que o povo gosta, né? Com alegria e inteligência, né? Com 
festas, festas populares, né? Não foi à toa que a célula do Barreto 
funcionava a plenos pulmões, ela dominava o Barreto (...) ela 
patrocinava tudo, todas as festas que terminavam sempre com leilões. 
Festas de todo tipo, festas literárias, festas populares... teatro também. 
Levávamos artistas como Jararaca e Ratinho, artistas que eram 
“comunas” iam às festas e nós, com isso, começamos a atrair o povo a 
vir para a célula, para o movimento, né? 553  

 

 Em nossa pesquisa, conseguimos fazer um levantamento razoável de muitas 

atividades recreativas realizadas pelos comitês junto aos moradores554. Festas com a 

                                                           
549 Para mais, ver: DUARTE, Adriano.Cultura Popular e Cultura Política no após-guerra. Op. cit.  e 
FONTES, Paulo. Um nordeste em São Paulo. Op. cit. 
550 Já os clubes recreativos localizados nos bairros, eram frequentados por lideranças de diferentes 
partidos que ali buscavam criar laços em troca de apoio político. Para mais, ver: AMARAL, Luciana Pucu 
Wollmann do. Barreto, “bairro operário”. Op. cit.  
551 Célula Tiradentes (Centro), Célula 7 de Setembro (Vila Ipiranga), Célula Icaraí (Morro do Cavalão),  
Célula Santa Rosa (Santa Rosa), Célula Afonso Rozendo (Engenhoca), Célula São Domingos (São 
Domingos), Célula Nina Arueira, Célula Batista Pereira, Célula Pedro Ernesto, Célula 18 de Abril, Célula 
Bento Gonçalves, Célula Ary Parreiras, Célula Ipiranga. CPDOC/ FGV. EAP erj 1945.11.01. Relatório 
do DOPS sobre as atividades comunistas no estado. 30/6/1946.  
552 MARTINS, Manoel. Entrevista concedida à autora. Niterói: 8 jun. 2010.  
553 Idem.  
554 “Show artístico na Engenhoca pró- imprensa popular” (Tribuna Popular, 23/9/1945, p. 1); “Feijoada 
na Engenhoca com shows e conferência proferida por Gregório Bezerra” (Tribuna Popular, 23/8/1947, p. 
1); “Festa eleitoral na Engenhoca com a presença do vereador do Distrito Federal Agildo Barata” 
(Tribuna Popular, 14/9/1947, p. 1); leilão no Barreto pró-imprensa popular (Tribuna Popular, 
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presença de artistas, leilões para angariar fundos para causas do partido e demandas do 

bairro, apresentações teatrais, etc. Mais uma vez, reportamo-nos a importância da 

cultura associativa e recreativa já existente na cidade para compreender o alcance destas 

iniciativas promovidas pelos CDPs nos bairros. Sobre este aspecto, é interessante 

transcrever aqui as observações de um delegado da DOPS durante um comício realizado 

pela célula do Barreto: 

 
Senhor Chefe,  
Consoante determinação de V. S. domingo último compareci ao Largo 
do Barreto, onde se realizou um comício promovido pelo “Partido 
Comunista, célula local, em prol da Constituinte”.  
Das orações pronunciadas, observei que elementos do Partido 
Comunista seguem uma linha de conduta previamente traçada. Os 
seus métodos de ação, aqui empregados, são os mesmos já postos em 
prática tanto nos Estados Unidos como na Argentina. Procuram eles 
infiltrar-se e conquistar simpatias da massa, seja da maneira qual for. 
De sorte que lhes não faz agir essa ou aquela idéia. O que lhes 
interessa, é como disse, infiltrar-se e simpatizar-se com o povo, para 
isso observa-lhes as tendências e procura adaptar-se, e bater-se por 
elas, conquanto possam conseguir por esse meio atingir seus fins555. 

 

Consideramos, porém, insuficiente pensar que tais iniciativas fossem apenas 

estratégias utilizadas pelas lideranças pecebistas para proporcionar um crescimento do 

partido. Afinal, ao tentar amenizar o discurso comunista militante com intuito claro de 

“atingir as massas”, os articuladores dos CDPs tiveram que recorrer à população, 

ouvindo as suas reivindicações e se apropriando das suas formas de associação, 

sociabilidade e vida comunitária. Sendo assim, ao mesmo tempo em que as lideranças 

do PCB tentavam se aproximar expondo as suas ideias, estes também não deixavam de 

ser influenciados pelas características próprias das comunidades onde se inseriam. 

Além disso, ao denunciar e propor soluções para os problemas locais, tanto para 

aqueles de natureza mais imediata, quanto para os que necessitavam de uma maior 

articulação, os CDPs acabaram criando um espaço para a difusão de práticas coletivas e 

de compartilhamento de certa “linguagem de direitos”556 entre os moradores dos bairros 

operários. Como afirmou Adriano Duarte: 

 

 Os temas que norteavam a organização dos CDPs traziam à tona uma 

                                                                                                                                                                          

26/10/1946, p. 1); Realização do “carnaval comunista” pela célula do Barreto. MARTINS, Manoel. Op. 
cit.;  
555 APERJ. 18/9/1945. Divisão de Ordem Política e Social (DOPS). Setor: Prontuários; Pasta: 10488. 
Grifos meus.   
556 DUARTE, Adriano. Cultura popular e cultura política no pós-guerra. Op. cit. p. 36 
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longa experiência de carências que chamava a atenção para as 
deficiências específicas dos subúrbios da cidade. Isso não significava 
que as preocupações de política geral estivessem em segundo plano, 
mas, certamente, eram os temas do cotidiano que mobilizavam os 
moradores. Por isso, os CDPs parecem ter oscilado entre uma atuação 
política mais geral, de acordo com a inspiração do PCB, e a denúncia 
do verdadeiro estado de calamidade em que se encontravam os bairros 
periféricos da cidade557. 
 

Segundo Manuel Martins, as reuniões na célula do Barreto eram periódicas e 

geralmente, contavam com a presença de moradores do bairro para discutir suas 

demandas locais: “Toda semana tinha uma reunião de organização e uma reunião 

política, tratando de problemas do bairro”558. Assim como a célula do Barreto, o CDP 

da Engenhoca também realizava reuniões que buscavam atender as principais 

reivindicações dos seus moradores, tais como: a instalação de um posto médico, solução 

para o problema de água, coleta de lixo, medidas para o controle de epidemias, melhoria 

do sistema de transporte público etc.559 Todas estas demandas eram discutidas em 

reuniões e posteriormente articuladas em comissões que deveriam escrever petições e 

organizar abaixo-assinados.   

Os comitês da cidade também chegaram a tomar parte de algumas campanhas 

mais amplas, relacionadas ao interesse da população municipal e estadual como um 

todo. O Comitê da Vila Pereira Carneiro na Ponta d’Areia, também conhecido como 

Comitê Popular Pró-Alfabetização de Adultos, por exemplo, tomou à frente de uma 

campanha que exigia a saída do Diretor do Departamento de Educação do Estado do 

Rio de Janeiro, Pio Ottoni, após este determinar o fechamento das escolas noturnas 

destinadas à alfabetização de jovens e adultos. Os representantes deste comitê 

elaboraram um memorial que contou com milhares de assinaturas e que foi entregue ao 

então interventor federal, Abel Magalhães, durante uma reunião com o mesmo para 

discutir o assunto. Como resultado desta mobilização, os comitês conseguiram garantir 

a reabertura das escolas, ainda que Pio Ottoni, tenha sido mantido no cargo560. 

Um pouco antes deste episódio, em 1945, os comitês da cidade se reuniram para 

discutir sobre a majoração do preço do fornecimento de energia elétrica no estado561 e a 

                                                           
557 DUARTE, Adriano. “Em busca de um lugar no mundo”: movimentos sociais e política na cidade de 
São Paulo nas décadas de 1940 e 50. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 21, nº 42, julho-dezembro 
de 2008, p. 198.  
558 MARTINS, Manoel. Op. cit. 
559 Tribuna Popular, 22/12/1945, p. 4; Tribuna Popular, 10/1/1946, p. 5; Tribuna Popular, 19/6/1946, p. 
4; Tribuna Popular, 10/1/1947, p. 1.  
560 Tribuna Popular, 13/1/1946. 
561 Tribuna Popular, 1/8/1945. 
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escassez de querosene na capital fluminense. A respeito desta última reivindicação, os 

CDPs conseguiram realizar uma reunião com a Comissão de Racionamento de 

Combustível do Estado do Rio e como resultado desta estabeleceram junto à Comissão, 

a obrigatoriedade do fornecimento de uma cota mensal de combustível para a cidade. 

Além disso, ficou acordado que os comitês atuariam como fiscais da venda deste 

produto nos armazéns562 

É claro que para conseguir obter estas melhorias nos bairros, tanto o Estado 

quanto algumas lideranças políticas de outros partidos eram constantemente 

convocadas. Muitas vezes, era a partir desta interlocução que as reivindicações dos 

moradores conseguiam ser concretizadas. Na Engenhoca, por exemplo, após inúmeras 

solicitações por meio de cartas e abaixo-assinados, um posto médico acabou sendo 

inaugurado no bairro por intermédio da Legião Brasileira de Assistência (LBA)563. A 

instalação do referido posto, contou com a presença da então primeira-dama do estado e 

Presidente da LBA, Alzira Vargas do Amaral Peixoto, que, acompanhada por uma 

comitiva oficial e por um grande número de moradores do bairro, percorreu as ruas de 

terra batida da Engenhoca, bem como visitou as instalações do posto médico564.  

Esta combinação que envolve mobilização popular, determinações partidárias e 

demandas eleitorais, acabou fazendo com que alguns analistas pensassem a experiência 

dos CDPs apenas como resultado de certo “cupulismo partidário”, “clientelismo” e 

“manipulação” e não como movimentos sociais autênticos565. Afinal de contas, para 

estes pesquisadores, a gênese pecebista dos CDPs assim como as relações que seus 

membros estabeleceram com determinadas lideranças partidárias e com o próprio 

Estado, os desvinculariam da “autonomia” e do “espontaneísmo” que segundo eles, 

caracterizaram os movimentos sociais que emergiram na cena política brasileira nos 

anos 1970.  

Não é nossa intenção aqui esmiuçar o longo debate acerca da categoria de 

movimentos sociais. Porém, consideramos que este tipo de visão dicotômica têm se 

revelado pouco profícua analiticamente ao ocultar as múltiplas relações existentes entre 

                                                           
562 Tribuna Popular, 31/7/1945, p. 1. 
563 Tribuna Popular, 22/12/1945, p. 4; Tribuna Popular, 10/1/1946, p. 5. 
564 CPDOC/ FGV. AVAP. Alzira Vargas do Amaral Peixoto, Armando Mauricio Silva, Luiz de Castro 
Leitão e Mario Sardinha por ocasião de visita ao consultório de higiene pré-natal do Posto Médico da 
Engenhoca. Data de produção: entre 1951 e 1953 (data provável). 
565 DAGNINO, Evelina (org.). “Os movimentos sociais e a emergência de uma nova noção de cidadania”. 
Anos 90: política e sociedade. São Paulo: Brasiliense, 1994.; SCHERER-WARREN, Ilse. Das 
mobilizações às redes de movimentos sociais. Sociedade e Estado. vol. 21, nº 1, jan.-abr. 2006.  
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Estado e sociedade e entre sociedade e partidos políticos566. Procurando pensar a relação 

destes aspectos com organizações comunitárias desta natureza, Ruth Cardoso afirmou 

que:  

Ao valorizar os processos de negociação que envolvem as 
organizações populares, nos tornamos mais sensíveis para registrar os 
debates internos sobre as diferentes estratégias a seguir. Este aspecto é 
quase sempre negligenciado, uma vez que algumas táticas de ação são 
percebidas como sinais de autonomia enquanto outras lembram 
clientelismo e manipulação. Tais classificações ─ um tanto 
maniqueístas ─ impedem uma análise mais fria dos conflitos internos 
ao movimento e também do modo como se combinam atuações 
diversas e aparentemente contraditórias”.567  

 

Ainda que entremeados pelas designações atribuídas pela cúpula partidária, pelas 

relações com lideranças políticas locais, o Estado e é claro, a população residente nestes 

bairros operários, os CDPs se inseriram na vida comunitária destes locais, se 

apropriando de antigas formas de associativismo e sociabilidade, ao mesmo tempo em 

que iam familiarizando as pessoas com novas formas de mobilização coletiva. Através 

de suas reuniões, manifestos, abaixo assinados, campanhas, e também, mutirões, leilões, 

festas, os CDPs se converteram não apenas em um espaço para reivindicação de 

demandas e tampouco para práticas de lazer, mas em movimentos sociais que 

contribuíram para inserir as carências em uma discussão que envolve cidadania e 

conquista de direitos.  

Apesar de ter sido um elemento indispensável para o crescimento eleitoral do 

PCB568, os CDPs acabaram se convertendo em objeto de intenso debate no interior do 

partido, sobretudo após este retornar à ilegalidade em 1947, como veremos mais 

adiante. Porém, mesmo quando não se apresentaram mais como uma prioridade para a 

direção do partido, os CDPs não deixaram de funcionar de imediato. Essa continuidade 

                                                           
566 Autores que se dedicam a pensar movimentos sociais como Charles Tilly (2010), Luís Antônio 
Machado da Silva (1993) e Ruth Cardoso (1987) chamam a atenção para a necessidade de superarmos a 
dicotomia existente entre Estado e sociedade. Já Eunice Durham, atenta para a importância de 
investigarmos o discurso de aparente unidade tão recorrente na fala de representantes dos movimentos 
sociais (“antigos” e “novos”). Para a autora, é preciso atentar para os elementos que porventura possam 
vir a cindi-los, como por exemplo, as vinculações partidárias. Porém, ao invés de considerá-las um 
empecilho a autora considera que essas cisões enriquecem a análise: “(...) São essas ligações políticas 
‘clandestinas’ que estabelecem elos entre mobilizações restritas, centradas no interesse de alguns, com 
forças sociais e políticas mais universalizantes, presentes no conjunto da sociedade. É importante por isso 
tentar entender porque elas sempre ocorrem ‘na sombra’”. DUNHAM, Eunice. “Movimentos sociais: a 
construção da cidadania”. Novos estudos CEBRAP. São Paulo, 1984. p. 30.    
567 CARDOSO, Ruth Corrêa Leite. “Movimentos Sociais na América Latina”. Revista Brasileira de 
Ciências Sociais. São Paulo, vol. 1, nº 3, 1987. p. 8.  
568 De acordo com a versão oficial o PCB passou a contar neste período com algo em torno de 200.000 
filiados. Cf. PANDOLFI, Dulce. Camaradas e Companheiros. Op. cit. p. 146. 
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da militância comunitária, mesmo que ilegal, será importante para a rearticulação das 

associações de bairro que voltarão à cena política nos anos 1950 com a denominação 

(antiga) de Centros Pró-Melhoramentos.  

As eleições estaduais de 19 de janeiro de 1947, mais uma vez indicaram nas 

urnas o crescimento do PCB no estado. Dos 54 deputados constituintes eleitos, 6 

pertenciam aos quadros do partido569: Paschoal Danielli, Horácio Valladares, Walkírio 

de Freitas, Lincoln Cordeiro Oest, José Brigagão, Josias Ludolf Reis e Celso Fernandes 

Tôrres570, compuseram a quarta maior bancada estadual comunista do país571. Entre os 

eleitos, Danielli, Valladares e Walkírio de Freitas eram operários de Niterói572.  

No plenário, os deputados comunistas apresentavam requerimentos para 

melhorias urbanas em bairros proletários e para garantir assistência médica às famílias 

pobres. Discursavam contra as empresas imperialistas e colocavam-se em favor da 

indústria nacional; Denunciavam as más condições de trabalho dos operários e a situação 

de desemprego que frequentemente os assombrava573. Nas fábricas, os representantes 

comunistas compareciam para mediar conflitos entre patrões e empregados e para 

realizar comícios; Nos sindicatos, eram convidados para compor mesas em solenidades e 

convocados para intervir em favor da autonomia e liberdade sindical contra as 

intervenções do governo; Nos bairros e favelas compareciam em shows e angus a baiana 

onde pronunciavam discursos contra a carestia e a alta do custo de vida; Nas ruas, 

participavam de manifestações contra a ação repressiva dos governantes e em favor e da 

imprensa livre e das liberdades democráticas, que passou a ser constantemente ameaçada 

após a cassação do registro do PCB em maio de 1947574. 

                                                           
569 Foram eleitos 24 deputados do PSD, 14 da UDN, 8 do PTB, 6 do PCB e 1 do Partido da 
Representação Popular (PRP) e do Partido Republicano (PR). 
570 Paschoal Danielli (2465 votos), Horácio Valladares (1436 votos), Walkirio de Freitas (2124 votos), 
Lincoln Cordeiro Oest (2379 votos), José Brigagão (1965 votos), Josias Ludolf Reis (1859 votos) e Celso 
Fernandes Tôrres (1831 votos). CARDIANO, Fernando Pinto. Eleições no Estado do Rio de Janeiro 
1945-1986. Op. cit.  
571 O PCB elegeu 46 deputados estaduais constituintes em todo o Brasil, sendo que as suas três maiores 
bancadas foram feitas no Distrito Federal (14 deputados), São Paulo (11 deputados) e Pernambuco (9 
deputados).   
572 Lincoln Cordeiro Oest também militava em Niterói, mas era escrivão da Justiça. APERJ. DOPS. 
Prontuário de Lincoln Cordeiro Oest. PRONT. RJ. 17.059.  
573 ALERJ. Atas da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. 1947. Foram consultadas atas 
referentes ao mês de julho e outubro de 1947 
574 Comparecimento de Paschoal Elidio Danielli no Sindicato dos Operários Navais para a comemoração 
do 1º de Maio de 1947; presença regular deste deputado em comícios realizados em frente à Estação da 
Cantareira na hora do almoço dos operários; intervenção de Danielli para impedir a posse da junta 
governativa no Sindicato dos Trabalhadores em carris Urbanos a pedido dos membros da diretoria antiga, 
ligada a CTB em 8/8/1947. Festa em homenagem ao Dia Internacional da Mulher na Praça do Rink em 
8/3/1947, com a presença de Horácio Valladares onde se debateriam questões acerca da carestia e do 
câmbio negro. Presença de Lincoln Cordeiro Oest em comícios em Niterói (17/6/1947), São João de 
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Fig.7: Panfleto de campanha dos deputados estaduais pelo PCB em 1947. 

Fonte: APERJ. DOPS. Prontuário de Paschoal Elídio Danielli. PRONT. RJ. 73.501. 
 

 Tornar o PCB ilegal novamente foi apenas a primeira de uma série de medidas 

antidemocráticas ocorridas durante o governo Dutra. A partir daquela data, a CTB e as 

UGS municipais e estaduais de todo o país ficaram proibidas de funcionar. Por força do 

Decreto nº 23.046 de 7 de maio de 1947, o governo determinou que todos os sindicatos 

filiados a CTB ou UGS teriam as “suas diretorias e conselhos fiscais substituídos por 

Juntas Governativas nomeadas pelo Ministro do Trabalho Indústria e Comércio”.   

 Com intuito de abrigar os deputados comunistas em outra legenda em caso de 

ilegalidade do PCB, havia sido fundado desde 16 de julho de 1946, o Partido Popular 

Progressista (PPP)575. Oficializada a cassação do partido, um comício do PPP foi 

realizado em Niterói com o objetivo de apresentar o programa do partido que na prática, 

incorporava as teses centrais do PCB. Naquela ocasião, o Major Henrique Oest que foi 

apresentado como secretário geral do PPP conclamou o povo a lutar contra “a lei de 

emergência criadas pela ditadura de Dutra e a sua camarilha” e a “se levantar em 

protesto, enviar telegramas e mensagens exigindo a renúncia da ditadura”576.  Aquele 

                                                                                                                                                                          

Meriti (20/6/1947), Barra Mansa (26/7/1947) em favor das liberdades democráticas e em Niterói 
(12/12/1947) e Nova Iguaçu (14/12/1947) contra a cassação dos mandatos dos comunistas. Participação 
de Walkírio de Freitas em um comício no cais da Leopoldina em 13/12/1947; presença deste deputado na 
Cia. Manufatora Fluminense de Tecidos para participar de uma reunião de contramestres suspensos, em 
21/3/1947; entre muitos outros comícios, campanhas, eventos, manifestos, etc. que contaram com a 
participação dos acima referidos de acordo com as informações coletadas nos prontuários dos mesmos e 
já referenciados neste trabalho.   
575 Estas informações foram encontradas em um relatório de um investigador do DOPS no prontuário de 
Claudino José da Silva. APERJ. DOPS. Prontuário de Claudino José da Silva. Op. cit. 23/7/1947. 
576 Idem. 
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sem dúvida, era o fim da política de coexistência pacífica e da união nacional, que já 

vinha apresentando inflexões e autocríticas no seio do partido.  

 Também em maio de 1947, os deputados Hélio de Macedo Soares, Teodoro 

Gouveia de Abreu, Dante Laginestra e Moacir Paula Lobo – todos do PSD –

apresentaram uma emenda a Constituição estadual tomando como base um dispositivo da 

Constituição de 1946 que determinava que os municípios considerados estâncias 

hidrominerais ou que possuíssem bases de interesse à Segurança Nacional não teriam 

autonomia para eleger seus prefeitos577.   

 Segundo o líder da bancada comunista na Assembleia, Walkirio de Freitas, aquela 

emenda era anticonstitucional, porque feria o Artigo 12 da Constituição estadual que 

assegurava a autonomia do município, além de ser antidemocrática “porque, com 

subterfúgios, pretende que o povo de Niterói não tenha capacidade política de eleger o 

seu prefeito”. “Trata-se evidentemente de um golpe dos reacionários”, completou o 

deputado578.  Em junho de 1947, porém, a autonomia de Niterói foi cassada em votação 

secreta, gerando descontentamento à população579. Segundo Vitor Nunes Leal, aquele foi 

um subterfúgio endossado pela Lei federal nº121 de 22 de outubro de 1947, para cassar a 

autonomia dos municípios onde o PCB demonstrou ter força eleitoral580.  

  Em junho de 1947, o deputado Lincoln Oest subiu a tribuna para fazer um apelo 

aos democratas para que “para que nossa terra prossiga os caminhos da democracia que 

vinha trilhando há dois anos para que não voltemos aos negros tempos da ditadura”581.  

Feito isso, o deputado apresentou um abaixo assinado contendo 700 assinaturas 

recolhidas em um comício realizado há dois dias pedindo a renúncia de Dutra e o fim da 

extinção dos mandatos dos parlamentares comunistas.  

 

                                                           
577 Tribuna Popular, 4/5/1947, p. 1-2.  
578 Idem.  
579 O jornal Tribuna Popular registrou depoimentos de habitantes da cidade após receberem a notícia da 
cassação. Segundo o jornal “uma mulher carregada de filhos”, declarou: “Niterói está de luto. É uma 
grande verdade. Não posso compreender que ainda existam deputados capazes de fazer um papel tão 
vergonhoso”. Um trabalhador declarou: “Com um prefeito escolhido pelo interventor Macedo Soares, que 
agora esta a serviço da ditadura, a nossa capital será a mais miserável de todo o Brasil”. Cf. Tribuna 
Popular, 15/6/1947, p. 1-2. 
580 A emenda constitucional aprovada determinava que o prefeito de Niterói fosse nomeado e não eleito 
durante o governo de Edmundo de Macedo Soares. A Lei 121, porém, retirou completamente a autonomia 
da capital fluminense e dos municípios de Manaus, Belém, Natal, Recife, Salvador, Niterói Angra dos 
Reis, São Paulo, Santos, Guarulhos, Florianópolis, São Francisco, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, 
Gravataí e Canoas e Corumbá, amparado na justificativa de que as bases e portos militares destas cidades 
eram de excepcional importância para a defesa do país. Cf. LEAL, Vitor Nunes. Coronelismo, Enxada e 
Voto: o município e o regime representativo no Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 2012. p. 146.  
581 ALERJ. Atas da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. 1947. 7/7/1947. 
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O recrudescimento do regime de perseguição aos comunistas, no entanto, só veio 

a se agravar quando em outubro de 1947 o Brasil rompeu as relações diplomáticas com a 

URSS. Neste mesmo mês, o jornal 

prisões e episódios de violência passavam a ocorrer quase que diariamente nos quatro 

cantos do país. Em janeiro de 1948, mesmo após sucessivos comícios, abaixo assinados, 

telegramas dirigidos a Assembleia e longos debates em plenário, uma Comissão 

Executiva foi convocada pelo presidente da casa em virtude de uma comunicação 

recebida a respeito da cassação dos mandatos. Na tribuna, discursaram Paschoal Danielli, 

Walkírio de Freitas, Lincoln Oest e também os petebistas Roberto Silveira, Oscar 

Fonseca e Hipólito Porto que se posicionaram favoráveis à manutenção dos mandatos

Mesmo que sobre protestos da bancada comunista e dos populares que lotaram as 

                                                          
582 Comitê Estadual do PCB. Sentados: à esquerda, Edgard Leite Ferreira ao lado de Paschoal Danielli; ao 
centro Walkirio de Freitas e o segundo da direita para esquerda, Claudino da Silva. Em pé: à esquerda, 
Celso Tôrres. À direita, de óculos Li
Reis (provavelmente). Do outro lado, perto da porta, Lourival Costa. As mulheres: de branco Dilma 
Teixeira Borges e ao lado, Francisca Reis. Estão presentes também: Davi Jansen de Oliveira, A
Sabença, Ibrantino Cobian, José Albergaria, Jose Roque Moreira, Rodolpho Pereira Cardim, Pompeu 
Hortêncio, Benigno Fernandes, José Costa, Fernando Godgaber, Alexandre de Lima, sem que nos fosse 
possível reconhecê-los.  
583 Correio da Manhã, 13/1/1948,
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Lincoln Oest e também os petebistas Roberto Silveira, Oscar 

Fonseca e Hipólito Porto que se posicionaram favoráveis à manutenção dos mandatos

Mesmo que sobre protestos da bancada comunista e dos populares que lotaram as 

                   

Comitê Estadual do PCB. Sentados: à esquerda, Edgard Leite Ferreira ao lado de Paschoal Danielli; ao 
centro Walkirio de Freitas e o segundo da direita para esquerda, Claudino da Silva. Em pé: à esquerda, 
Celso Tôrres. À direita, de óculos Lincoln Cordeiro Oest; ao lado dele, com um cigarro na boca Josias 
Reis (provavelmente). Do outro lado, perto da porta, Lourival Costa. As mulheres: de branco Dilma 
Teixeira Borges e ao lado, Francisca Reis. Estão presentes também: Davi Jansen de Oliveira, A
Sabença, Ibrantino Cobian, José Albergaria, Jose Roque Moreira, Rodolpho Pereira Cardim, Pompeu 
Hortêncio, Benigno Fernandes, José Costa, Fernando Godgaber, Alexandre de Lima, sem que nos fosse 
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150 

 

582. 

O recrudescimento do regime de perseguição aos comunistas, no entanto, só veio 

a se agravar quando em outubro de 1947 o Brasil rompeu as relações diplomáticas com a 

empastelado pela polícia e as 

prisões e episódios de violência passavam a ocorrer quase que diariamente nos quatro 

cantos do país. Em janeiro de 1948, mesmo após sucessivos comícios, abaixo assinados, 

s dirigidos a Assembleia e longos debates em plenário, uma Comissão 

Executiva foi convocada pelo presidente da casa em virtude de uma comunicação 

recebida a respeito da cassação dos mandatos. Na tribuna, discursaram Paschoal Danielli, 

Lincoln Oest e também os petebistas Roberto Silveira, Oscar 

Fonseca e Hipólito Porto que se posicionaram favoráveis à manutenção dos mandatos583. 

Mesmo que sobre protestos da bancada comunista e dos populares que lotaram as 

Comitê Estadual do PCB. Sentados: à esquerda, Edgard Leite Ferreira ao lado de Paschoal Danielli; ao 
centro Walkirio de Freitas e o segundo da direita para esquerda, Claudino da Silva. Em pé: à esquerda, 

ncoln Cordeiro Oest; ao lado dele, com um cigarro na boca Josias 
Reis (provavelmente). Do outro lado, perto da porta, Lourival Costa. As mulheres: de branco Dilma 
Teixeira Borges e ao lado, Francisca Reis. Estão presentes também: Davi Jansen de Oliveira, Alcides 
Sabença, Ibrantino Cobian, José Albergaria, Jose Roque Moreira, Rodolpho Pereira Cardim, Pompeu 
Hortêncio, Benigno Fernandes, José Costa, Fernando Godgaber, Alexandre de Lima, sem que nos fosse 
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galerias da Assembleia, a Comissão decidiu por quatro votos contra três pela extinção 

dos mandatos dos seis deputados comunistas fluminenses584.  

Na ausência de espaço legal para atuar, o PCB teria que se reinventar e procurar 

novos territórios para dar continuidade as suas lutas. O movimento sindical, também 

asfixiado pelas intervenções, teria que novamente buscar entre os meandros do espaço 

fabril e do sindicato sob vigilância, uma forma para atuar clandestinamente.    

 

Um novo “estado de guerra”: greves e repressão ao “perigo vermelho”  

 

 No dia 7 de janeiro de 1949, na sede do Sindicato dos Trabalhadores dos 

Trabalhadores em Empresas de Carris Urbanos de Niterói, os operários de bondes da 

CCVF declararam-se em greve. Mesmo à revelia da junta governativa do sindicato e sem 

contar com a adesão da seção de carris da empresa, os trabalhadores seguiram para a 

Praça Martim Afonso, onde ficava a estação das barcas, para realizar um comício. Já 

completava nove meses que a direção da Companhia negara-se a atender as 

reivindicações dos trabalhadores no aumento de 500 cruzeiros nos salários e na 

concessão do Abono de Natal585. 

 Reunidos na Praça Martim Afonso, os trabalhadores decidiram ir falar com o 

superintendente da empresa a fim de tentar chegar a uma solução pacífica, porém, não 

conseguiram encontrá-lo. O major Rubens Vasconcelos, delegado chefe da DOPS, 

solicitou que os trabalhadores fossem procurar novamente o delegado do trabalho e que 

começassem a se dispersar dali. Os grevistas, porém, afirmaram que ali permaneceriam 

porque estavam aguardando o superintendente e solicitaram ao major que retirasse os 50 

policiais que os cercavam, pois estavam ali pacificamente. Atendendo em termos o 

pedido dos grevistas, a força policial permaneceu no local ainda que mantivesse certa 

distância. Enquanto se desenrolavam as conversações com as autoridades policiais, outro 

grupo se dirigiu a casa de carros para tentar impedir a saída dos bondes, mas foram 

repreendidos pelo investigador que os perseguia. Diante da situação, os trabalhadores 

decidiram retornar a estação das barcas em passeata, gritando palavras de ordem e lá 

chegando, foram recebidos violentamente pela polícia dando início a um sério embate.  

                                                           
584 Votaram a favor: Nelson Rebel (PSD), José Oliveira Borges (PSD), José Manhães (PSD) e Domingos 
Guimarães (PTB). Votaram contra: Lincoln Oest (PCB), Hipólito Porto (PTB) e Onofre Vieira (PSD). Cf. 
Diário de Notícias, 13/1/1948, p. 3. 
585 Todas as informações referentes à greve dos trabalhadores de bondes da CCVF e os seus imediatos 
desdobramentos foram retiradas do jornal Diário do Povo nas edições de: 8/1/1949, 9/1/1949, 11/1/1949, 
15/1/1949, 19/1/1949 e 27/1/1949, 28/1/1949. 
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 Ao final do confronto, que resultou no ferimento de dois policiais e de muitos 

trabalhadores, a polícia conduziu toda a comissão de salários para a prisão. Entre eles, 

encontrava-se o ex-deputado Paschoal Danielli, que após ter o seu mandato cassado 

retornou a função de fiscal de bondes da CCVF e o vereador comunista eleito pela 

legenda do Partido Libertador (PL) e que também era trabalhador da CCVF, Thomaz 

Gomes Martins586. Acusados de tentativa de greve, paralisação total do trabalho, desacato 

e desobediência eles e mais Lourival Pinto, Jorge José dos Santos, Oscar Munhoz e 

Humberto da Rocha Azevedo foram recolhidos a prisão onde ficaram incomunicáveis.  

 Os trabalhos da Câmara de Vereadores foram suspensos em sinal de protesto à 

prisão de Thomaz Gomes Martins. Uma comissão formada pelos vereadores Jorge Sader 

(UDN), Moacir Dario Ribeiro (UDN), Newton Guerra (UDN), Edith Castex Olivier (PL) 

e Jamil Sabra (PSD) seguiu para delegacia para exigir que se fizesse o exame de corpo de 

delito em Martins e para tentar soltá-lo mediante pagamento de fiança. O delegado, 

porém, explicou aos vereadores que de acordo com as disposições do Decreto-Lei 9.070 

de 15 de março de 1946, o crime de paralisação do trabalho era inafiançável. Indignados 

com o desrespeito da polícia às imunidades do vereador previstas em lei, a comissão 

recorreu a um advogado para impetrar na Justiça um habeas corpus em favor do 

vereador. Apesar do debilitado estado de saúde dos presos que foi comprovado através 

do exame de corpo de delito, o habeas corpus foi recusado pela Justiça.   

Após mais de 20 dias de prisão, Thomaz, Paschoal e todos os outros acusados 

deixaram a Casa de Detenção. De acordo com o parecer do promotor do Ministério 

Público “os acusados foram desclassificados pelos crimes que a polícia capitulara como 

inafiançáveis no auto de prisão em flagrante” e por isso, poderiam ser soltos sobre fiança. 

O promotor do caso reconheceu ainda que a polícia agiu fora da lei e “exorbitou a 

autoridade policial”587.   

                                                           
586 Nas eleições municipais de 28 de setembro de 1947, Edith Castex Olivier e Theodorico Vieira foram 
eleitos pela legenda do PL, visto que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou o registro para o 
funcionamento do Partido Popular Progressista (PPP). Thomaz Gomes Martins assumiu a vaga de 
Theodorico após este tentar suicídio devido às perseguições políticas que vinha sofrendo. Segundo 
Manuel Martins, ele que era o primeiro suplente para a vaga de Teodorico, só não assumiu o cargo porque 
Lincoln Oest – apelidado de “Lampião” por ser o principal articulador do PCB no estado do Rio – não 
permitiu. Cf. Entrevista com Manuel Martins em 12/9/2008. Disponível em: http://lsr-
cit.org/psol/eleicoes/412-manoel-martins-uma-historia-de-luta-a-servico-da-recomposicao-da-esquerda-
hoje. Acessado em: 25/2/2016. Abelardo Manhães assumiu a vaga de Edith Castex em 1949 após esta ser 
obrigada a renunciar pela direção do PCB, talvez pelo fato de ter sido duramente perseguida pela polícia 
desde o primeiro dia em que tomou posse. Neste dia, em seu primeiro discurso na Câmara, Edith declarou 
ser comunista. APERJ. DOPS. Prontuário de Edith Castex Olivier. PRONT. RJ. 23.246. 
587 Diário do Povo, 27/1/1949, p. 1 e 5.  
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No dia seguinte, na Câmara, Thomaz Martins subiu a tribuna para denunciar as 

torturas que sofrera. Disse o vereador que a mando do Secretário de Segurança Pública 

Luiz de Almeida Pinto “levou vários socos na cabeça até perder os sentidos” e que 

depois foi colocado “em um cubículo completamente alagado que o seu sapato foi usado 

para puxar água e a sua meia para enxugar o cimento” 588. E disse ainda:  

 

O governador com a sua polícia de beleguins fascistas, só tem feito até 
hoje iludir a classe operária e na hora que estes procuram as suas 
reivindicações, são presos e massacrados pela polícia. Nem mesmo os 
vereadores são respeitados e ainda se diz que temos um governo 
democrático. Mas, o povo sabe quem são os seus defensores e seus 
algozes e por certo saberá reagir contra os seus opressores589.     

 

O governador em questão era Edmundo de Macedo Soares (PSD), eleito em 1947 

com a maioria esmagadora dos votos590 obtida através de uma coligação inédita entre 

PSD, PTB, UDN, PTN e PPB591 e com o apoio extraoficial do próprio PCB592. Indicado 

por Dutra para concorrer ao cargo, Macedo Soares foi apontado como um nome de 

consenso, apesar de posteriormente ter sido considerado o responsável pela cisão 

ocorrida no interior do PSD que rivalizou pessedistas amaralistas (também chamados de 

queremistas) e pessedistas dutristas que se colocaram favoráveis a Macedo593.       

Apesar de assim como Dutra, declarar-se anticomunista594, Macedo Soares foi 

apontado como pouco atento no que diz respeito às atividades comunistas no estado do 

Rio. Consultando os relatórios policiais, nos deparamos inclusive com insinuações feitas 

pelos investigadores de que o governador fingia não perceber a atuação de tais grupos 

“por medo ou conivência” ou até mesmo, por compactuar com tais ideais. Segundo um 

                                                           
588 APERJ. DOPS. Prontuário de Thomaz Gomes Martins. PRONT. RJ. 13.130. 
589 Idem. 
590 Edmundo de Macedo Soares foi eleito com 250.350 votos. Os demais candidatos eram: Artur Lontra 
Costa do Partido Socialista Brasileiro (PSB) e João de Macedo pereira do Partido Social Progressista 
(PSP), que receberam 3,51% e 0,59% dos votos, respectivamente. O vice-governador eleito foi João 
Guimarães do PSD. 
591 PTN – Partido Trabalhista Nacional e PPB – Partido Proletário do Brasil.  
592 SILVA, Edmundo Macedo Soares. Um construtor do nosso tempo: depoimento ao CPDOC.  Lucia 
Hippolito e Ignez Cordeiro de Farias (org.). Rio de Janeiro: Fundação CSN, 1998. p. 119.  
593 Macedo Soares não se comprometeu com qualquer aliança política para compor o seu secretariado, 
alegando que os seus critérios seriam puramente técnicos. Com isso, Macedo acabou nomeando 
elementos da UDN (e pessedistas ligados a UDN) para compor o governo e cargos de importância nos 
municípios, gerando forte descontentamento dentro do PSD e no seu principal partido aliado, o PTB. Ao 
final do governo Macedo Soares, o PSD estava completamente dividido entre a “Ala Renovadora” (que 
declaravam apoio a Macedo Soares) e os pessedistas amaralistas, que defendiam uma maior aproximação 
do PTB. CASTRO, Silvia Regina Pantoja de. Amaralismo e pessedismo fluminense. Op. cit. p. 183-207 
594 SILVA, Edmundo Macedo Soares. Um construtor do nosso tempo: depoimento ao CPDOC.  Op. cit. 
p. 117.  
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investigador, “estranhamente em nosso estado não se vê os comunistas baterem-se contra 

o governo estadual, o que deixa muitas dúvidas pairando no ar sobre o pensamento do 

nosso Coronel Governador”595.    

Exageros à parte, observamos que se em algum momento os comunistas tiveram 

alguma liberdade para atuar naquele período596, ela não ocorreu sem que um forte aparato 

repressivo fosse montado para reprimi-los depois. Sobre este aspecto, nos chama a 

atenção a quantidade de documentos produzidos pelo Serviço Secreto do Departamento 

Federal de Segurança Pública e não apenas pelo DOPS, demonstrando o quando o estado 

do Rio se tornou alvo de vigilância constante naqueles anos de endurecimento da Guerra 

Fria. Segundo estes investigadores, se o governo fluminense estava agindo com 

displicência em relação ao “perigo vermelho”, o governo federal estava “bem ativo e 

vigilante”597.  

Autorizada a agir no combate aos comunistas em nome da “Segurança 

Nacional”598, a polícia política frequentemente exorbitava de sua autoridade lançando 

mão de truculência e arbitrariedades, tal como pudemos observar na prisão de Thomaz 

Martins e dos trabalhadores da CCVF. Desta maneira, se por um lado Macedo Soares 

parecia displicente aos olhos dos investigadores este também não aparentava estar muito 

interessado sobre as denúncias de violência cometidas pela polícia contra comunistas e 

principalmente contra trabalhadores. Construindo um discurso cada vez mais odioso com 

relação aos comunistas599, a polícia política não economizava em exageros de retórica 

para implantar um clima de terror e dar suporte para a sua ação violenta:  

                                                           
595 APERJ. DOPS. Prontuário de Afonso Celso Nogueira Monteiro. PRONT. RJ. 20.918. Parte do Serviço 
Secreto. 26/2/1949. APERJ. DPS. Partido Comunista do Estado do Rio. Setor de observações do 
Departamento Federal de Segurança Pública – Setor Trabalhista (Serviço Secreto). 6/10/1949.  
596 Em comício realizado no Desvio Dona Zizinha em São Gonçalo em 30/11/1947, Walkírio de Freitas 
declarou: “o estado do Rio era o único estado do Brasil onde se cumpria a Constituição, isto em relação as 
licenças para realizarem comícios”. APERJ. DOPS. Prontuário de Walkírio de Freitas. Op. cit.; e a de 
Antonio Cotegipe em um comício realizado no Barreto em 21/6/1950: “que o governador só permite a 
realização de comícios, porque espera ganhar a simpatia porque espera ser eleito senador”. APERJ. 
DOPS. Prontuário de Thomaz Gomes Martins. Op. cit. 
597 APERJ. DPS. Partido Comunista do Estado do Rio. Setor de observações do Departamento Federal de 
Segurança Pública – Setor Trabalhista (Serviço Secreto). 11/8/1949.  
598 O anteprojeto da Lei de Segurança Nacional promulgada em 1953 foi encaminhado ao Congresso em 
junho de 1947, apenas dois meses depois da cassação do registro do PCB. Para mais, ver: REZNIK, Luís. 
Democracia e Segurança Nacional: a política política no pós-guerra. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.  
599 Segundo Luciana Lombardo Costa Pereira, o eixo ideológico que norteou a atuação da polícia política 
foi a política de contenção ao avanço dos países socialistas, em um contexto de Guerra Fria. De acordo 
com a pesquisadora, “No Brasil, a cassação do registro do PCB em 1947, a criação da Escola Superior de 
Guerra (ESG) em 1949 e a nova Lei de Segurança Nacional de 1953 estão inseridas no mesmo contexto 
generalizado de ‘caça ao comunismo’. A internacionalização das preocupações com a Guerra Fria se 
traduz com clareza na organização de congressos internacionais e intercâmbios diversos para cooperação 
entre as polícias nos anos 1950”. Cf. PEREIRA, Luciana Lombardo Costa. Algumas reflexões sobre os 
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Agita-se o povo diariamente, por meio de comícios, jornais e folhetos. 
As células organizadas em todos os ramos das atividades humanas 
agitam o povo contra o governo e a polícia. Multiplicam-se os espiões. 
O cinismo e a audácia comunista impera. A aflição popular aumenta. A 
desilusão fere os menos maus. O materialismo cai sobre todos como um 
crepúsculo. É o panorama triste do estado do Rio, agitados pelos 
agentes do Komiform. Pois os políticos estão cegos. Os agentes de 
Moscou estão às soltas. É o anti Cristo, é o reino de satanás com todas 
as suas perfídias, todas as artimanhas, todas as mentiras, toda técnica 
do mal e das trevas600.  

 

Para o PCB aquele era um momento de inflexão. A política de “coexistência 

pacífica” em prol da “união nacional” apregoada pelo partido a partir da 

redemocratização passava a ser encarada como resultado de certas “ilusões reformistas” 

que em certa medida, não o prepararam para um possível regresso conservador que mais 

tarde se concretizou. A partir deste momento, um tom de autocrítica prevaleceu nos 

documentos produzidos – clandestinamente – pela direção do partido. No Manifesto de 

Janeiro de 1948, Prestes endurecia as críticas em torno do que chamou de “tendência 

direitista”601 do partido, caracterizada pela “(...) sistemática contenção da luta das 

massas proletárias em nome da colaboração operário-patronal e da aliança com a 

‘burguesia progressista’”602 – agora sempre referida entre aspas. Naquele momento, a 

linha política não mais a “união entre as classes”, mas a sublevação das massas contra o 

governo “antidemocrático” e “traidor”603. Sendo assim, as greves e a capacidade de 

organização da classe trabalhadora por fora dos sindicatos controlados pelo governo, 

passavam a ser vistas pelo PCB como as únicas formas de mobilização genuínas e de 

grande potencial revolucionário.  

Apesar de ser considerado um período de baixa incidência de greves, observamos 

que entre nos anos de 1948 e 1949 ocorreram cinco greves em Niterói, além da tentativa 

de parede desencadeada pelos trabalhadores de bondes da CCVF. E se esse número 

chama a atenção pela quantidade de paredes ocorridas em um período completamente 

                                                                                                                                                                          

arquivos policiais a partir de uma trajetória de pesquisa no DOPS do Rio de Janeiro. XXVII Simpósio 
Nacional de História. Natal: UFRN, 2013. p. 10. 
600 Pedido de informação do investigador do Q. P. nº 100 Wilson Madeira ao Sr. Comissário Geral do 
DOPS Heráclito da Silva Araujo. Niterói, 8/12/1947. APERJ. DOPS. Prontuário de Walkírio de Freitas. 
Op. cit. 
601 BUORNICORE, Augusto. Partido Comunista do Brasil: do Manifesto de Janeiro de 1948 à 
Declaração de Março de 1958: os debates e oscilações dos comunistas brasileiros na metade do século 
XX. Princípios: revista teórica, política e de informação.nº 67, 2002. p.55.  
602 Manifesto de Janeiro. In: SEGATTO, José Antônio et. al. PCB: memória fotográfica (1922-1982). 
São Paulo: Brasiliense, 1982. p.94. 
603 PANDOLFI, Dulce. Camaradas e Companheiros. Op. cit. p. 170. 
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desfavorável para tal, ele se torna ainda mais expressivo quando nos deparamos com a 

adesão, longevidade e com as articulações feitas pelos trabalhadores durante o período da 

greve, principalmente no caso da greve dos têxteis e metalúrgicos em 1949.  

Em 1948, foram três as paredes: ferroviários, metalúrgicos e têxteis. No que diz 

respeito à primeira, podemos considerá-la uma continuidade da greve de 1946, visto que 

ela foi motivada por reivindicações salariais e pela encampação definitiva da empresa. 

Segundo uma das principais lideranças históricas dos ferroviários em todo o país, 

Demisthoclides Baptista – o “Batistinha” – era a encampação que figurava como 

principal motivo para a parede: “Essa greve de 1948 teve uma importância muito grande, 

porque ela visava estatizar a empresa, tirar do domínio dos ingleses”604.  

A estatização da Cia. Leopoldina Railway, que vinha suscitando acalorados 

debates parlamentares desde pelo menos a última greve dos ferroviários em 1946, além 

de representar o fim do “domínio imperialista” sobre a empresa na compreensão dos 

comunistas, significava uma maior estabilidade para os trabalhadores da Companhia, bem 

como a possibilidade destes receberem os reajustes salariais que a empresa não vinha 

honrando por alegar dificuldades financeiras605.  

A greve dos ferroviários iniciou a meia noite de 23 de fevereiro de 1948. Logo 

nas primeiras horas em que foi deflagrado o movimento, constatou-se que a greve era 

geral no estado do Rio, chegando depois a se alastrar por regiões de Minas Gerais e 

Espírito Santo. Articulada novamente pela célula comunista “Sete de Abril” e pelo 

Comitê de Greve, a parede teve duração de seis dias e mais uma vez, foi marcada por 

muita violência policial que resultou na prisão de cerca de 70 trabalhadores606.  

Diferente da greve de 1946, que chegou a contar com a participação de alguns 

membros do sindicato, a parede de 1948 foi feita completamente à revelia da entidade 

que, naquele momento, estava sob intervenção. Sobre este aspecto, ainda que a diretriz 

do PCB fosse clara a respeito da atuação de sua militância em entidades paralelas que 

                                                           
604 BAPTISTA apud DE FARIA, ANTÔNIO AUGUSTO MOREIRA; PALHARES, DIMAS ALBERTO 
GAZOLLA. Memória, linguagem e transporte público: “Batistinha”, líder ferroviário até 1964. p. 4. 
605 Segundo Dilma Andrade de Paula, o governo brasileiro pagou uma cifra alta para encampar a Cia. 
Leopoldina Railway, bem distantes do “preço de ferro velho” inicialmente sugerido por um parlamentar 
que denunciava as péssimas condições de conservação do material rodante da empresa. Isso se deu, 
segundo a autora, por que: “Os ingleses acreditavam que, por conta dos temores quanto à situação 
trabalhista na empresa, o governo acabaria aceitando um preço alto. No final de 1948, conforme a 
expectativa dos britânicos, o governo estava disposto a aumentar o valor”. Cf. PAULA, Dilma Andrade 
de. Fim de linha: a extinção de ramais da Estrada de Ferro Leopoldina, 1955-1974. Niterói: UFF, 200. 
p. 114. Tese de doutorado. 
606 As informações referentes a greve dos ferroviários foram consultadas em: APERJ. DOPS. Prontuário 
de Aristóteles Miranda. PRONT. RJ. 13.200. E no jornal A Noite: 23/2/1948, 23/2/1948, 26/2/1948, 
28/2/1948, 1/3/1948.  
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deveriam ser constituídas a margem dos sindicatos oficiais, algumas lideranças resistiam 

a esta orientação por compreender que a participação junto ao sindicato representava uma 

maior aproximação das bases607, tal como nos explica o líder Batistinha:  

 

As diretorias do sindicato eram pelegas, mas havia um trabalho de base 
muito grande, e as bases gostavam das assembleias, onde geralmente se 
criavam comissões (...). Para cada reivindicação, a título de ajudar a 
diretoria do sindicato, se criava uma comissão, que checava os direitos 
e criava condições que contribuíam para a deflagração da greve608.  
 

Mesmo abatidos pelas violências policiais que puseram fim ao movimento de 

1948, a comissão dos ferroviários lançou um manifesto convocando a categoria para 1º 

Congresso dos Trabalhadores em Estradas de Ferro. Entre os dezenove pontos da lista de 

reivindicações, destacamos: aumento de salários, abono de natal, reintegração dos 

grevistas, direito de greve, fim do imposto sindical e pela “abolição da assiduidade 

escravagista”609. Marcado para ocorrer no dia 30 de outubro de 1949 no Cine Vitória, em 

São Gonçalo, o congresso acabou não ocorrendo ao ser impedido pela polícia que 

conduziu vários de seus organizadores à prisão610.  

A greve dos metalúrgicos de 1948 foi deflagrada no dia 24 de setembro pelos 

trabalhadores da Cia. Brasileira de Usinas Metalúrgicas Hime, por aumento salarial. Esta 

empresa, que frequentemente não cumpria acordos salariais e não obedecia às normas 

mínimas de insalubridade conforme pudemos observar no capítulo 1, se recusava a acatar 

os pedidos de aumento salarial pleiteado pelos empregados há pelo menos três anos.  

Depois de declarada a parede, os proprietários da empresa Renato Wood e Jorge Hime, 

solicitaram a intervenção do DOPS e da tropa de choque da Polícia Militar que se 

dirigiram até a empresa e lá montaram guarda. Neste dia, o vereador por São Gonçalo 

                                                           
607 NEGRO, Antonio Luigi e Fernando Teixeira da Silva. Trabalhadores, sindicato e política (1945-1964). 
Op. cit. p. 60. Augusto Buonicore, no entanto, discorda que tenha havido uma orientação explícita por 
parte da direção do partido que impedia a atuação da militância também pelos sindicatos oficiais. Cf. 
BUONICORE, Augusto César. Sindicalismo vermelho: a política sindical do PCB entre 1948 e 1952. 
Cadernos AEL, vol. 7, nº 12/13, 2000.  
608 BAPTISTA apud DE FARIA. Op. cit. 
609 APERJ. DPS. Panfletos. “Aos ferroviários fluminenses”. 10/10/1949. 
610 Entre eles, um vereador de Macaé, o líder ferroviário Aristóteles Miranda (PL) e um vereador de São 
Gonçalo, o operário naval Theobaldino Avelino da Silva (PSB). Humberto de Oliveira, um dos operários 
presos na cadeia da Polícia Central de Niterói, narrou com detalhes o terror que viveu em seus três dias de 
prisão: “Os cubículos são imundos, frios como geladeiras e os pisos são mantidos constantemente gelados. 
O vaso sanitário que são dentro da cela é fétido que exalam dá para pôr doente um elefante”. Cf. Imprensa 
Popular, 4/11/1949. In: APERJ. DPS. Movimento grevista do estado do Rio de Janeiro. 



158 

 

Mario Paulo de Matos (PSB), que trabalhou como metalúrgico na referida empresa, foi 

detido para prestar depoimento611.    

Após a prisão Mario Matos, cerca de 1.000 trabalhadores seguiram em passeata 

até a Secretaria de Segurança Pública para tentar negociar a liberdade do vereador. No 

decorrer dos 14 dias de movimento, aliás, os trabalhadores realizaram várias passeatas 

até a Assembleia Legislativa e ao Palácio do Ingá para pedir apoio dos deputados e 

solicitar a mediação do governador. Ao final, os trabalhadores conseguiram obter um 

reajuste de 25%, ainda que em fevereiro de 1949, o acordo ainda não estivesse sendo 

cumprido em sua integralidade. Isso porque, mal terminara o movimento e a polícia 

começou a prender as principais lideranças que estavam à frente da comissão de greve. A 

direção da companhia, que durante a parede chegou a lançar uma nota declarando a 

ilegalidade do movimento com base no Decreto-Lei 9.070, demitiu dezenas de 

trabalhadores após o término da greve612.   

A força do Decreto assinado por Dutra também foi acionada pelos proprietários 

da Cia. Manufatora Fluminense de Tecidos, os Assad Abdalla, para argumentar sobre a 

ilegalidade da greve dos têxteis, deflagrada em 15 de dezembro daquele ano. Iniciada a 

partir da demissão de três trabalhadores que integravam a comissão de salários, a greve 

também foi motivada ainda pela conquista do Abono de Natal e pelo reajuste de 60% 

sobre os salários. Da mesma maneira que os diretores da Cia. Brasileira de Usinas 

Metalúrgicas Hime, os donos da Cia. Manufatora também contaram prontamente com o 

auxílio da polícia política que logo tratou de conduzir à prisão Nilo Bueno de Almeida, 

Arnaldo Rangel e Aldobrandino Schuluckbier, todos eles membros da comissão de 

salários e que haviam sido dispensados pela Companhia613. 

                                                           
611 As informações referentes à greve dos trabalhadores da Cia. Brasileira de Usinas Metalúrgicas Hime 
ocorrida em 1948, foram consultadas em: Diário de Notícias, 29/9/1948; 30/9/1948 e A Manhã, 24/6/1949; 
Correio da Manhã, 10/10/1948; Diário do Povo, 12/2/1949; 13/2/1949. APERJ. DPS. Partido Comunista 
do Estado do Rio. Setor de observações do Departamento Federal de Segurança Pública – Setor Trabalhista 
(Serviço Secreto). 28/9/1948. 
612 “Nilo Canela e Alacides Chagas foram chamados até a gerência sob alegação de que era para um 
entendimento com o apontador da fábrica e quando lá chegaram foram surpreendidos com a presença de 
vários policiais, que lhes deram voz de prisão conduzindo-os para a referida delegacia onde foram 
recolhidos ao xadrez (...). Outra vítima da polícia é o operário Domingos de Souza, o qual logo após 
terminar o movimento grevista foi dispensado do trabalho e como não tivesse outro meio de vida, 
começou a vender frutas no portão da Companhia (...). E assim entregava-se a venda quando viu se 
aproximar vários investigadores que lhe deram voz de prisão. Obedecendo as determinações, Domingos 
acompanhou-os e até hoje não retornou ao seu lar. dos homens que calculava representar a lei”. Diário do 
Povo, 13/2/1948, p. 5. 
613 As informações referentes à greve dos trabalhadores da Cia. Manufatora Fluminense de Tecidos 
ocorrida em 1948, foram consultadas em: APERJ. DPS. Movimento grevista do estado do Rio; APERJ. 
DPS. Partido Comunista do Estado do Rio; Diário do Povo, 9/2/1949.  
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Seguindo uma orientação semelhante a dos trabalhadores metalúrgicos em sua 

última parede, os mais de 1.800 operários têxteis em greve seguiram em passeata 

exigindo a libertação imediata dos companheiros. Após estes serem libertados, a direção 

da fábrica também resolveu voltar atrás em sua decisão e readmiti-los, bem como fazer 

uma contraproposta de reajuste aos empregados, que não foi aceita pela comissão de 

greve.    

Dois dias depois, o presidente da junta governativa do sindicato sentou para 

negociar com o diretor da fábrica, Eduardo Haddad e acabou acatando a proposta 

patronal em pagar o abono da seguinte maneira: 8 dias de abono para os que tinham mais 

de 1 ano de casa e 4 dias de abono para quem possuía menos do que isso. Além disso, o 

diretor da Companhia se comprometia a oferecer tecidos para os filhos dos funcionários 

– apenas para os menores de 14 anos.  

O acordo feito pelo representante ministerialista sem qualquer consulta às bases e 

a exigência dos patrões para que trabalhadores retornassem imediatamente ao trabalho 

após a assinatura do acordo, fortaleceu ainda mais o movimento. Todos os dias, comícios 

eram feitos na porta da fábrica onde discursavam operários, vereadores de Niterói, São 

Gonçalo e mulheres da Associação Feminina de Niterói. Os trabalhadores realizavam 

passeatas pelas ruas do Barreto pedindo colaboração financeira aos comerciantes e 

moradores do bairro para o fundo de solidariedade dos grevistas que apesar da ajuda 

financeira contínua, “não vacilaram em ajudar mais uma vez os operários da Manufatora 

Fluminense”614. No campo do Byron F. C., local que virou uma espécie de quartel 

general da greve, foi constituída uma Comissão de Solidariedade aos grevistas onde os 

trabalhadores de outras fábricas se dirigiam para prestar solidariedade e contribuir 

financeiramente com o movimento.   

Conforme os dias de greve iam passando, a pauta de reivindicações crescia. Além 

do Abono de Natal e reajuste salarial, os trabalhadores exigiam: pagamento dos dias de 

folga, recebimento dos vencimentos em dia, remuneração extra para os que trabalhavam 

em condições insalubres, salário igual para aqueles que desempenhavam o mesmo 

trabalho, maior segurança e proteção do trabalho, vestiário para as mulheres e condições 

sanitárias mais satisfatórias. Desta nova pauta, chama à atenção as reivindicações 

voltadas para os interesses das trabalhadoras, tais como igualdade salarial e privacidade 

para que estas pudessem se higienizar e trocar de roupa.  

                                                           
614 Folha do Povo, 23/12/1948. APERJ. DPS. Movimento grevista do estado do Rio. 
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A extensão da pauta demonstra como a participação feminina foi efetiva na greve, 

tal como foi observado pelo repórter da Folha do Povo:  

 

O elemento feminino predomina na massa. Dois ou três operários 
faziam parte da numerosa comissão. É que os demais, que são em 
número reduzido na empresa, onde predominam as mulheres, o que 
permite mais facilmente a exploração por parte dos empregadores615.  

 

Finda a greve, foi justamente contra as trabalhadoras que se dirigiu todo o ódio 

patronal que acabou resultando na demissão de quatro operárias que faziam parte da 

comissão de greve. Apesar do acordo obtido entre as partes determinando a concessão de 

18% de abono e o compromisso por parte dos empregadores em não demitir nenhum 

trabalhador após a greve, os patrões não honraram por completo o acordo, levando a uma 

vitória parcial do movimento.  

De qualquer maneira aqueles ganhos, mesmo que parciais, representaram uma 

vitória para aqueles trabalhadores que entraram em greve em um momento político 

completamente desfavorável para tal. E se por um lado, as divergências políticas do 

governador com o titular da Delegacia do Trabalho, Joaquim Mariano Braga616, 

contribuíram para assegurar o saldo positivo da greve – já que o acordo foi coordenado 

diretamente por Macedo Soares com a intermediação de parlamentares617; por outro, a 

unidade obtida pela categoria no decorrer da greve, com suas comissões e redes de 

solidariedade, foram fundamentais para impor limites ao autoritarismo patronal e a 

truculência policial. 

O resultado da greve têxtil de 1948 deu o impulso necessário para a deflagração 

de um novo movimento grevista em junho de 1949. Desta vez, a greve não ficou apenas 

restrita a Cia. Manufatora, mas incluiu também os trabalhadores da Fábrica de Tecidos 

Maruí e de outras fábricas de tecidos localizadas em outros municípios do estado, como 

Magé, Friburgo e Petrópolis618.   

                                                           
615 Idem. 
616 Segundo o relatório dos investigadores do Departamento Federal de Segurança Pública, o governador 
não mantinha boas relações com o titular da Delegacia do Trabalho recusando-se a recebê-lo no Palácio do 
Ingá para tratar da greve. APERJ. DPS. Partido Comunista do Estado do Rio. Setor de observações do 
Departamento Federal de Segurança Pública – Setor Trabalhista (Serviço Secreto). 26/12/1948. 
617 Os parlamentares que ficaram solidários aos grevistas foram: a vereadora Edith Castex Olivier (PL), o 
vereador por São Gonçalo Armando Ferreira (PSB), os deputados Saramago Pinheiro (UDN), Roberto 
Silveira (PTB) e Oscar Fonseca (PTB).  
618 Fábrica Ipú, Fábrica Filó, Fábrica de Rendas (Friburgo), Cia. Petropolitana, Fábrica Cometa, Fábrica 
Dona Irene, Fábrica Aurora, Fábrica Dona Isabel, Fábrica São Pedro de Alcântara (Petrópolis); Fábrica de 
Pau Grande e Fábrica Andorinhas (Magé). Segundo o jornal Voz Operária, a greve reuniu cerca de 
17.000 trabalhadores. Voz Operária, 23/6/1949, p. 1 
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Em Niterói, a greve teve início logo após a publicação da decisão do Tribunal 

Superior do Trabalho que deu ganho de causa aos trabalhadores que pleitearam reajuste 

de 40% em dissídio coletivo realizado em 16 de dezembro de 1948619. Os empregadores 

argumentavam que os operários têxteis da capital fluminense não teriam direito ao 

aumento porque o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Fiação e Tecelagem de 

Niterói não havia participado do dissídio coletivo. Além disso, a greve deflagrada pela 

categoria por ocasião do dissídio prejudicou qualquer tipo de negociação neste sentido, 

relembravam os patrões. Os trabalhadores, por seu turno, denunciavam a falta de 

representatividade do presidente da junta governativa que não conseguia mobilizar a 

categoria para as assembleias, que quando convocadas, raramente tinham quórum. Diante 

do impasse, alguns dias depois da publicação do acórdão, os trabalhadores da Cia. 

Manufatora e da Fábrica de Tecidos Maruí declararam-se em greve.  

A parede teve início em 14 de junho de 1949. Assim como na greve de 1948, a 

adesão dos trabalhadores foi praticamente total, somando cerca de 2.500 operários 

parados nas duas fábricas.  Havia atuantes comissões de salários e reivindicações e mais 

uma vez, o movimento ganhou as ruas realizando passeatas, comícios nas portas das 

fábricas, organizando de fundos de solidariedade e assembleias no campo do Byron. O 

sindicato, que agora contava com um novo presidente na junta governativa, procurou 

manter distância do movimento e assim como o seu antecessor, colocou-se a disposição 

dos patrões para ajudar a pôr fim ao movimento.  

A notável organização verificada entre os trabalhadores têxteis durante a parede – 

em grande parte devido à experiência grevista anterior – também foi identificada entre os 

patrões. Rapidamente, os empregadores entraram em contato com o delegado do trabalho 

que determinou a ilegalidade do movimento e aconselhou os trabalhadores a retornarem 

imediatamente ao trabalho sob pena de demissão de acordo com os dispositivos previstos 

em lei. No dia seguinte, os donos das fábricas afixaram um aviso porta de seus 

estabelecimentos convocando todos os trabalhadores a retornarem ao trabalho “no prazo 

da lei”. Ao ser colocado, o aviso foi imediatamente arrancado pelos trabalhadores que se 

mantiveram em greve ao longo de 22 dias.    

                                                           
619 Os trabalhadores têxteis reivindicavam um reajuste de 15%, visto que eles já tinham obtido um 
aumento de 25% nos salários na greve de 1948. As informações referentes a greve dos têxteis e 
metalúrgicos em 1949, foram consultadas em: Voz Operária, 23/6/1949, 29/6/1949, 15/10/1949; Diário 
do Povo, 14/6/1949, 16/6/1949, 3/6/1950. APERJ. DPS. Movimento grevista do estado do Rio; DPS. 
Partido Comunista do Estado do Rio; APERJ. DPS. Partido Comunista do Estado do Rio.  
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No 9º dia do movimento paredista dos têxteis, 1.500 metalúrgicos das Usinas 

Metalúrgicas Hime também entraram em greve. Eles reivindicavam o pagamento dos 

18% restantes do reajuste de 25% que não estava sendo pago pelos patrões desde o 

acordo feito na última greve. Os metalúrgicos argumentavam ainda que dos 17% de 

aumento que os patrões argumentavam estar pagando, 10% correspondiam ao repouso 

semanal remunerado garantido por lei (Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949) e que, por sua 

vez, estava condicionado à famigerada cláusula de assiduidade integral.  

Este artigo da lei, que condicionava o direito ao repouso semanal remunerado à 

total ausência de atrasos e faltas por parte do trabalhador e lhes impunha o pagamento de 

multas caso se ausentassem – mesmo por algumas horas – do trabalho, já tinha sido 

colocada pela comissão de greve dos têxteis através de um manifesto. A partir da 

deflagração da greve dos metalúrgicos, porém, a luta contra a cláusula de assiduidade 

começou a ganhar maior visibilidade, visto que ela se relacionava diretamente com a 

pauta salarial dos trabalhadores do Hime. Sobre este aspecto, ainda que consigamos 

identificar algumas tentativas de articulação por parte dos metalúrgicos e têxteis em torno 

da luta contra a cláusula de assiduidade, verificamos que elas foram dificultadas pela 

violência policial e pelo autoritarismo patronal que ao final, acabaram arrefecendo ambos 

os movimentos620.    

No que diz respeito às demais greves têxteis que ocorreram no estado é provável 

que a mobilização coletiva dos têxteis fluminenses não tenha sido tão afinada como 

sugeria a imprensa comunista em termos de solidariedade e até mesmo no que diz 

respeito as suas pautas de reivindicações621. Isso fica evidenciado não só pelas diferenças 

verificadas no período de duração das paredes – a mais rápida durou 1 dia e a mais longa 

22 dias622 – mas, pelo fato de nem sempre a “cláusula escravagista da assiduidade”623 

estar claramente colocada em suas pautas. Por outro lado, ainda que relativizemos o peso 

dado pelos periódicos comunistas sobre aquilo que consideraram a “vanguarda” dos 

                                                           
620 “Quatorze tecelãs foram presas ontem pela polícia porque nas imediações da fábrica explicavam a 
várias companheiras ser necessário manter a unidade no movimento”. A Cidade, 30/6/1949; “(...) quatro 
jovens grevistas foram presas e processadas por terem vaiado duas operárias que furaram a greve (...) Os 
policiais montam guarda aos portões armados de fuzis e outras armas de fogo”. Diário de Notícias, 
1/7/1949. APERJ. DPS. Movimento grevista do estado do Rio.  
621 Felipe Ribeiro nos fornece detalhes sobre como se deu a greve de 1949 no município de Magé, 
abordando inclusive, às referências à guerra feita pelos trabalhadores durante a parede. RIBEIRO, Felipe 
Augusto dos Santos. A foice, o martelo e outras ferramentas de ação política. Op. cit. p. 128-129.  
622 A greve mais rápida se deu na Fábrica Dona Isabel, em Petrópolis, onde os trabalhadores paralisaram 
suas atividades entre 31/5/1949 e 1/6/1949 e a mais longa, foi a dos têxteis de Niterói que ficaram em 
greve entre 14/6/1949 e 3/7/1949.  
623 Voz Operária, 23/6/1949, p. 1 e 10. 
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movimentos contra a cláusula da assiduidade, essa questão não deixou de ser colocada 

nas greves de 1949 e justamente por isso, incluíram novos elementos no repertório de 

lutas dos trabalhadores fluminenses assim como certamente contribuíram para 

articulações posteriores como a organização da Comissão Intersindical Contra a 

Assiduidade Integral (Ciscai)624.    

Além disso, ainda que essas greves apresentassem variações entre si no que diz 

respeito ao período de duração, adesão dos trabalhadores, articulações por dentro ou fora 

dos sindicatos oficiais e em seus resultados, em quase todas elas verificamos estratégias 

de ação bem semelhantes: realização de passeatas, comícios, piquetes, escolha de 

comissões, divulgação de manifestos, fundo de greve, solidariedade aos companheiros 

presos, entre outros. E se essas estratégias estão diretamente relacionadas com a atuação 

de lideranças comunistas que tomaram a dianteira destes movimentos, elas não anulam 

experiência de mobilização coletiva e de solidariedade de classe vivenciada pelo 

conjunto dos trabalhadores durante as greves625.  

Ao final do movimento paredista de 1949, têxteis e metalúrgicos tiveram perdas. 

Ambos não obtiveram os reajustes pleiteados e a cláusula de assiduidade não foi sequer 

considerada pelos empregadores626 que a todo tempo, recusavam-se a negociar com os 

grevistas. No caso dos têxteis, uma comissão de representantes da Assembleia 

Legislativa e da Câmara de Vereadores627 foi mais uma vez formada a fim de dar suporte 

às negociações com os patrões, mas estes afirmavam que só negociariam depois que 

fosse finalizada a greve. Desta vez, o governador resolveu não intervir e chegou inclusive 

a publicar uma portaria aconselhando a todos operários a retornarem ao trabalho 

                                                           
624 A Convenção Nacional Contra a Assiduidade Integral ocorreu no Distrito Federal em 15/11/1952 e 
contou com a participação de 179 delegados de 89 sindicatos. Cf. LEAL, Murilo. A Reivenção da Classe 
trabalhadora. Op. cit. p. 121. Segundo o jornal Imprensa Popular, 44 destes delegados eram fluminenses, 
sendo 13 deles presidentes de sindicatos. Cf. Imprensa Popular, 14/11/1952, p. 2.  
625 Paulo Fontes e Francisco Barbosa de Macedo chamam a atenção para a incorporação dos piquetes no 
repertório de lutas da classe trabalhadora na segunda metade do século XX, tanto como forma de obter 
visibilidade para as suas reivindicações, quanto como um instrumento de coesão dos trabalhadores nos 
espaços públicos. Cf. FONTES, Paulo e Francisco Barbosa de Macedo. Strikes and Pickets in Brazil: 
Working-Class, Mobilization in the “Old” and “New” Unionism, the Strikes of 1957 and 1980. 
International Labor and Working-Class History, 83, 2013.     
626 Segundo o jornal Voz Operária, de todas as greves deflagradas no estado, os têxteis de Friburgo foram 
os únicos que conseguiram obter vitórias concretas garantindo o aumento de 40% e reduzindo a taxa de 
assiduidade para 80%. Idem, p. 1 e 10. 
627 Durante a greve, os deputados Saramago Pinheiro (UDN), Mario Fonseca (PTB), Vasconcellos Torres 
(PSD), Roberto Silveira (PTB) e o vereador Thomaz Martins (PL) acompanharam de perto o desenrolar 
dos acontecimentos. Após a greve, foi constituída uma comissão para tentar interceder em favor dos 40 
operários demitidos da Cia. Manufatora, Fábrica Maruí e Usinas Metalúrgicas Hime , composta por: 
Saramago Pinheiro, Thomaz Martins e os vereadores Higino Lopes (UDN) e Palmir Silva (PTB).  
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imediatamente “tendo em vista que a greve é ilegal e significa desrespeito a Justiça do 

Trabalho”628.  

Ao final da greve, 11 trabalhadores da Manufatora (alguns já estáveis), foram 

mandados embora por justa causa. A demissão foi levada a julgamento no Tribunal 

Regional do Trabalho que somente em 1953, após sucessivos recursos, deu ganho de 

causa aos trabalhadores629. Os metalúrgicos demitidos sob o mesmo argumento – 

participarem de uma greve ilegal – foram apontados pelo próprio presidente da junta 

governativa do Sindicato dos Metalúrgicos que remeteu uma lista nominal aos 

empregadores e à polícia, indicando os líderes do movimento630.   

Ocorridas em um período que é considerado de baixa incidência de greves e de 

quase inexistência de greves por categoria e ou que envolvessem várias categorias631, o 

ciclo grevista dos têxteis e metalúrgicos em 1948 e 1949, configuraram um momento 

significativo na mobilização coletiva dos trabalhadores fluminenses. As vitórias foram 

sem dúvida, importantes. As derrotas, no entanto, também tiveram o seu peso no 

estreitamento dos laços de solidariedade e no reforço das pautas ainda não conquistadas, 

ainda que também implicassem na dispersão da militância principalmente em virtude da 

violência desmedida usada pelas autoridades para combatê-las. 

Como um desdobramento direto deste ciclo de greves, foi realizado em uma casa 

particular na cidade de Niterói, o I Congresso dos Trabalhadores Têxteis do Estado do 

Rio, que contou com a participação de 250 pessoas sendo que 173 destes eram 

delegados pelos municípios de Magé, Petrópolis, Vassouras, Friburgo e Valença. A 

partir da realização deste congresso, foi constituída a União dos Operários Têxteis do 

Estado do Rio, sendo talvez uma das primeiras intersindicais organizadas no país desde 

que o período repressivo do governo Dutra entrou em vigor. Desta vez, “a luta intensiva 

contra a cláusula escravagista”632 foi intensamente debatida, convertendo-se em uma 

das principais resoluções aprovadas no congresso633.    

                                                           
628 O Estado, 23/6/1949. APERJ. DPS. Partido Comunista do Estado do Rio. 
629 O processo chegou a ser levado ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) que manteve o acórdão do 
TRT que havia dado ganho aos trabalhadores em 1950, obrigando a readmissão imediata dos 
trabalhadores demitidos e o pagamento de salários correspondente ao tempo em que estiveram suspensos. 
Diário do Povo, 29/4/1953. 
630 Esta lista se encontra em: APERJ. DPS. Partido Comunista do Estado do Rio. 
631BUORNICORE, Augusto. Sindicalismo vermelho: a política sindical do PCB entre 1948 e 1952. 
Cadernos AEL, vol. 7, nº 12-13, 2000. p. 24. 
632 APERJ. DPS. Partido Comunista do Estado do Rio. Imprensa Popular, 4/10/1949. 
633 Entre as outras resoluções, destacamos: a oficialização do jornal O Tecelão; aumento de salários, fim 
do imposto sindical; Abono de Natal, eleições livres para os sindicatos; readmissão dos trabalhadores 
dispensados nas greves, lutar pelo direito de greve, lutar contra a Lei de Segurança e pela paz. Idem.  
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Fig. 9: Metalúrgicos do Hime recolhendo assinaturas para um memorial destinado ao Ministro 

do Trabalho explicando as razões da greve. A Cidade, 30/6/1949. APERJ. DPS. Movimento grevista do 
estado do RJ. 

 

Outro desdobramento das greves ocorridas no estado foi à realização da I 

Conferência Sindical Fluminense no Teatro Municipal de Niterói, entre 27 e 29 de maio 

de 1950. Diferente do I Congresso dos Trabalhadores Têxteis, que foi realizado 

clandestinamente, aquele encontro recebeu autorização do governo estadual para ocorrer. 

O presidente da mesa do conclave, Jaime Augusto Teixeira, frisou inclusive a promessa 

de ajuda financeira por parte de Macedo Soares para pagar as despesas referentes ao 

congresso, apenas lastimou “como nota de tristeza, que estejamos sendo controlados pela 

polícia, fomos traídos porquanto nos prometeram que teríamos completa liberdade de 

ação, no entanto nos controlam com policiais”634.  

A Conferência reuniu 212 delegações compostas por trabalhadores de diferentes 

categorias de 16 municípios do estado. Tomaram parte da mesa de instalação Jaime 

Augusto Teixeira (presidente), Mauro Pimentel (secretário) e Claudino José da Silva 

(tesoureiro). Foram convidados para compor o restante da mesa: Antonio Gotelipe 

(vereador por Nova Iguaçu), Thomaz Gomes Martins, Waldemar Paz (operário da Cia. 

Manufatora Fluminense de Tecidos), Nilo Canela (representante dos metalúrgicos de São 

Gonçalo), Maria Felisberta (representante da Associação Feminina de Niterói), Edna 

Nunes da Silva (representante das operárias têxteis de Magé), entre outros635. 

                                                           
634 Todas as informações referentes ao congresso foram consultadas em: APERJ. DOPS. Prontuário de 
Thomaz Gomes Martins. Op. cit. e Diário do Povo, 25/5/1950, p. 5. 
635 Nilson Azevedo (representante da juventude fluminense), Walter Mendonça (representante da Cia. de 
Navegação Costeira), Francisco Motta (representante da Cia. Siderúrgica Nacional), Oswaldo Rodrigues 
(representante dos trabalhadores do município de Cabo Frio), Francisco Cardoso (representante da 
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Diversas intervenções foram feitas ao longo dos três dias de congresso. Alguns 

falaram em defesa da paz e contra o emprego da bomba atômica; outros em defesa do 

petróleo e das riquezas nacionais; muitos discursaram em favor da liberdade sindical e 

contra as intervenções do Ministério do Trabalho, mas também enfatizaram a 

importância das comissões fabris. As más condições de trabalho e a necessidade de lutar 

pelos direitos das mulheres e dos menores operários também foram consideradas, assim 

como os problemas relativos à carestia e a alta do custo de vida também foi abordada. 

Alguns pediram a palavra para denunciar a “caixinha” dada pela fábrica aos policiais 

“que estão sempre ao lado dos patrões pelos 30 dinheiros”; outros pediram a palavra 

apenas para dizer que ganhavam um salário de fome.  

 Ao final, foram aprovadas as seguintes resoluções: aumento geral dos salários; 

fim da cláusula de assiduidade; lutar contra o imposto sindical e o desemprego; direito de 

repouso remunerado de oito semanas antes e depois do parto; direito de greve e livre 

associação; pela criação de creches nas fábricas; pelo barateamento do arrendamento de 

terras para camponeses; pagamento de 50% nas horas extraordinárias; combater com 

greve a dispensa de companheiros que assumiam a frente das lutas; pela proibição da 

arma atômica, etc.  

Estas resoluções comporiam o programa de lutas da União Geral dos 

Trabalhadores Fluminenses (UGTF), que foi reconstituída no congresso quando foi 

também reafirmada a sua filiação à CTB. Após ter sido eleita a direção provisória da 

UGTF636 o congresso foi encerrado e as representantes da Associação Feminina de 

Niterói convidaram a todos a comparecer ao baile em homenagem aos congressistas na 

sede do Itamarati F. C.. 

Organizada desde o final dos anos 1940, a partir de uma longa preparação feita 

através de comícios na porta das fábricas, venda de rifas, organização de comissões e 

reuniões, a I Conferência Sindical Fluminense representa o esforço da militância 

sindical do estado do Rio de buscar uma articulação junto às bases. A ampla maioria 

dos delegados que esteve presente na conferência foi escolhida através das comissões de 

fábrica ou de associações formadas paralelamente aos sindicatos – como a Associação 

dos Ferroviários da Leopoldina e a dos Operários Têxteis do Estado do Rio, porém, isso 

                                                                                                                                                                          

CCVF), Antonio Pereira de Araujo (representante dos empregados em panificação do estado do Rio), 
Antenor Marques (União Sindical do Distrito Federal), Bernardino Florido (representante da imprensa), 
Dr. Elias (dentista da cidade), Alcebíades Teixeira de Freitas (representante da Gazeta Sindical). 
636 Jaime Augusto Teixeira, Claudino José da Silva, Nilo Canela, Edna Nunes, Waldemar Paz, Thomaz 
Martins, Antonio Gotelipe, Francisco Mota, Jair Silveira, Ilza Corrêa, Walter da Silva e Francisco Mota, 
Constâncio de Oliveira.  
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não excluiu a participação de delegados sindicais na conferência, como o Sindicato dos 

Padeiros de Campos637.  

Ainda que aquela não fosse a diretriz proposta pela direção do partido naquele 

momento, percebemos que havia uma necessidade da militância comunista de atuar junto 

as bases também dentro de sindicatos, conforme já abordamos. Durante a Conferência, 

foi flagrante o apelo dos oradores para que através de uma luta pela liberdade e contra o 

imposto sindical, se reconquistasse o espaço dos sindicatos. Aliás, a palavra “sindical” no 

nome dado ao conclave e o panfleto distribuído em frente às fábricas para a realização do 

mesmo, reafirmavam essas premissas: “Tudo por eleições livres nos sindicatos! Tudo por 

um movimento sindical livre e independente!”638 

A adesão dos trabalhadores do estado a I Conferência Sindical Fluminense, nos 

fornece uma ideia do alto grau de articulação dos trabalhadores do estado em torno de 

suas pautas. Chegando a reunir cerca de 450 pessoas, entre delegados e participantes, a 

conferência também foi lugar para debate de questões nacionais, que passaram a integrar 

cada vez mais os debates e bandeiras da classe trabalhadora nos anos 1950. Orgulhosos 

daquela demonstração de força irrefutável, os trabalhadores despediam-se dali com a 

certeza de que as suas lutas anteriores não foram em vão. Como disse o representante da 

União Sindical dos Trabalhadores de São Gonçalo, Eliseu Goneli, talvez sintetizando o 

espírito geral dos congressistas: “O congresso não foi realizado por benevolência de 

quem quer que seja e sim conquistado pelos operários em suas lutas”639. E outras lutas, 

viriam a seguir. 

  

Abaixo a guerra, viva a paz! 

 

“Concidadãos! Não vos deixeis esfomear e 
massacrar sem luta! Vossas mulheres e filhos não 
podem morrer de fome para que enriqueçam o 
patrão e o governo consiga dinheiro para a guerra”.  
 

                                                           
637 “Jair Silveira Lima, presidente do Sindicato dos Padeiros de Campos, que entre outras coisas conta que 
foi convidado pelo Delegado do Trabalho para vir assistir a solenidade trabalhista ao chegar aqui ficou 
surpreso por se tratar de uma sala de reuniões políticas e o resultando é que se sentindo acanhado acabou 
por “morrer em Cr$200” e termina dizendo que ao invés de estarem tratando de política deviam de ir 
auscultar as necessidades dos trabalhadores”. APERJ. DOPS. Prontuário de Thomaz Gomes Martins. Op. 
cit.  
638 Idem. 
639 Parte do Serviço Secreto. 14/10/1950. APERJ. DOPS. Prontuário de Thomaz Gomes Martins. Op. cit. 
Grifos nossos. 
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(Manifesto de Agosto de 1950. Voz Operária, 
1/8/1952, p. 1)  

 

 Em uma assembleia realizada no dia 4 de novembro de 1952, na sede do 

Sindicato dos Rodoviários de Niterói e São Gonçalo, Jaime Augusto Teixeira (presidente 

da UGTF) pediu a palavra para pedir a todos os presentes que oferecessem o seu apoio 

integral ao Congresso Mundial dos Povos em Viena pela Paz.  Falando enquanto membro 

associado do sindicato, Jaime Teixeira propôs ainda que aquela entidade aprovasse a 

formação do Conselho de Paz dos Rodoviários que deveria ser presidido pelo presidente 

do sindicato, Avelino Gomes de Castro e a presidência de honra oferecida ao Delegado 

do Trabalho do estado do Rio, Emilio Dias Filho.   

 
O orador recordou as dificuldades enfrentadas pelos motoristas na 
última guerra. Muitos deles partiram para o front enquanto outros deles 
tinham a saúde grandemente afetada pelo trabalho em veículos movidos 
a gasogênio. Com a guerra, acentuou o trabalhador, haveria novamente 
a escassez de gasolina para os fins pacíficos e voltaria o mesmo dilema: 
os carros pararem ou funcionarem com gasogênio de tão triste 
lembrança e péssimos efeitos. Por isso, afirmou o motorista, nada mais 
justo do que lutassem pela manutenção da paz, bem como a cessação da 
corrida armamentista640.  

 

Sendo um militante comunista atuante e compromissado com as causas partido, o 

operário Jaime Augusto Teixeira cumpria a tarefa de tentar mobilizar os rodoviários na 

campanha pela paz organizada clandestinamente pelo PCB. Porém, mais do que uma 

demanda da cúpula partidária, a campanha pela paz se apresentava como um dos canais 

disponíveis para a militância operária tentar atuar dentro dos sindicatos, já que muitos 

deles ainda permaneciam nas mãos de ministerialistas como era o caso do Sindicato dos 

Rodoviários de Niterói e São Gonçalo.  

Em Niterói, podemos visualizar com nitidez o quanto a militância comunista 

buscou se aproximar das bases também através dos sindicatos oficiais, ainda que não a 

fizesse em detrimento das comissões fabris. Essa “dupla militância”641, foi observada por 

Marco Aurélio Santana como algo que contribuiu para o crescimento do partido dentro 

dos sindicatos já que a linha política do Manifesto de Agosto de 1950 – que radicalizava 

os postulados revolucionários do Manifesto de 1948 – não vinha contribuindo para tal: 

 

                                                           
640 Imprensa Popular, 4/11/1952, p. 1 e 8. 
641 NEGRO, Antonio Luigi e Fernando Teixeira da Silva. Trabalhadores, sindicato e política (1945-1964). 
Op. cit. p. 60 
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 A linha política geral do partido ia mal; porém, a militância 
consolidava seu trabalho, apesar e contra ela. Os avanços da 
participação comunista no movimento sindical era bastante sensível, 
mesmo atuando com outras forças militantes no movimento dos 
trabalhadores. Os comunistas vão se aproximando sempre mais das 
reivindicações imediatas da classe como vinha sendo exposto em seus 
documentos642.  

 

Justamente por isso, reivindicar a paz não podia ser apenas lutar contra o envio de 

tropas para a Coreia ou ao emprego da bomba atômica. No espaço do sindicato ou dos 

Centros Pró-Melhoramentos que começavam a ressurgir nos bairros a partir do início dos 

anos 1950, a luta pela paz parecia deslocar-se exclusivamente do território internacional 

para ganhar novos significados internamente. Lutar pela paz era mobilizar-se pelos 

direitos dos trabalhadores que sofreram graves prejuízos no período em que vigorou o 

“estado de guerra” no país, mas era também lutar contra a carestia – que também 

remontava o período da 2ª Guerra – e melhores condições de vida.  

Ao sugerirmos isso não queremos dizer, por certo, que a campanha internacional 

desencadeada pelo PCB contra o poderio imperialista e beligerante dos EUA não foi 

apoiada entusiasticamente pela militância comunista no Brasil. Porém, o próprio caráter 

da campanha, que visava recolher 4 milhões de assinaturas através “de visitas de casa em 

casa, de comandos às empresas, de caravanas pelo interior, de viagens a fazendas a fim 

de as assinaturas de camponeses”643, possibilitava que esta ganhasse novos elementos 

com vistas à mobilização da população em torno da mesma. 

Em Niterói, a criação de conselhos pró-paz em sindicatos e Centros Pró-

Melhoramentos, mobilizou trabalhadores e a população dos bairros644. No ato público de 

inauguração do Centro Pró-Melhoramento da Engenhoca foi anunciado que aquela 

associação tinha “como programa a unificação dos moradores do bairro em torno dos 

problemas de falta d’água, calçamento, luz, esgoto, constando do mesmo a mobilização 

                                                           
642 SANTANA, Marco Aurélio. Homens partidos: comunistas e sindicatos no Brasil. Rio de Janeiro: 
Boitempo, 2001. p. 81. 
643 GORENDER apud RIBEIRO, Jayme. Os “combatentes da paz”: a participação dos comunistas 
brasileiros na Campanha pela Proibição das Armas Atômicas. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 21, 
nº 42, julho-dezembro de 2008,p. 275. 
644 Na documentação que consultamos encontramos uma vasta referência a comícios, comissões, bailes, 
picnics, realizados em clubes, sindicatos e Centro Pró-Melhoramentos. Apenas para citar alguns exemplos: 
Festa no Clube dos Marítimos pela Quinzena da Paz (Imprensa Popular, 16/1/1951); Picnic pela paz no 
Clube dos Marítimos (Imprensa Popular, 17/11/1951); Apoio dos operários da Cia. Manufatora 
Fluminense de Tecidos à campanha pró-paz e escolha da operária Emilia Maturano para representá-los e 
organização da Comissão Pró-Paz nas Usinas Metalúrgicas Hime, em 16/81949. APERJ. DOPS. 
Prontuário de Afonso Celso Nogueira Monteiro. Pront. RJ 20.918.; Congresso da paz realizado no Clube 
Pedro II na Venda da Cruz, em São Gonçalo. Diário do Povo, 23/10/1951, p. 3. 
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da consciência popular na defesa da paz”645. Um panfleto dirigido aos moradores do 

bairro da Venda da Cruz relembrava a carestia provocada pela última guerra e 

conclamava aos clubes esportivos do bairro a formarem comissões em defesa da paz e 

comissões de bairro que deveriam funcionar juntas e afirmava: “O povo da Venda da 

Cruz não quer a guerra, quer sim água, luz e condução mais barata”646. 

Já a Associação Feminina Fluminense (AFF), que assumia a dianteira na 

mobilização das mulheres pela paz, organizou 1ª Convenção Feminina Pró-Paz e Contra 

a Carestia do estado do Rio647 em uma clara demonstração que de havia necessidade de 

organizar aquela tarefa do partido com outras demandas. Como avaliou Maria Felisberta 

sobre a sua própria atuação enquanto membro da AFF: “Havia uma grande contradição 

porque ao mesmo tempo em que eu era uma revolucionária profissional, eu também era 

de uma associação que tinha um objetivo mais amplo que era a Associação Feminina 

Fluminense”648. 

De maneira similar à campanha pela entrada no Brasil na guerra em 1942, a 

Campanha pela Paz de 1950, buscava articular nacionalismo com luta por direitos – 

aspectos que de uma maneira ou de outra sempre estiveram presentes na história do 

PCB649. Essa espécie de “desvio consentido” às orientações do Manifesto de Agosto de 

1950, que pregava a derrubada imediata do governo burguês pela revolução proletária e 

condenava qualquer tipo de aliança com a burguesia, encontrou na capital fluminense 

uma militância bastante entusiasmada, já que esta já vinha esboçando uma tendência a 

tecer “aliança extraoficiais com os trabalhistas”650 a fim de obter mais espaço político. 

Essa tendência menos avessa às alianças com setores progressistas e abertamente 

contrária a posturas que julgavam ser “sectárias” dentro do partido, acabou resultando na 

                                                           
645 APERJ. DOPS. Prontuário de Thomaz Gomes Martins. Op. cit. 6/9/1949. 
646 APERJ.DPS.Panfletos.   
647 As reuniões preparativas para a realização do congresso foram reprimidas pela polícia, inclusive com 
prisões das principais lideranças da Associação Feminina Fluminense. Diário do Povo, 24/3/1949, 
26/3/1949.  
648 TRINDADE, Maria Felisberta. Entrevista concedida à Judite Rodrigues Pucu. Op. cit. 
649 PRESTES, Anita Leocádia. Memória do PCB: duas táticas e uma mesma estratégia: do “Manifesto de 
Agosto de 1950” a “Declaração de Março de 1958”. Disponível em:  
http://www.ilcp.org.br/prestes/index.php?option=com_content&view=article&id=284:memoria-do-pcb-
duas-taticas-e-uma-mesma-estrategia-do-manifesto-de-agosto-de-1950-a-declaracao-de-marco-de-
1958&catid=18:artigos&Itemid=140. Acessado em: 1/3/2016; AMARAL, Roberto Mansilla. Astrogildo 
Pereira e Octávio Brandão: os precursores do comunismo nacional. In: FERREIRA, Jorge et. al. A 
formação das tradições (1889-1945). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 
650 SILVA, F. T & SANTANA, M. A. O equilibrista e a política: o “Partido da Classe Operária” (PCB) na 
democratização (1945-1964). In: FERREIRA J. & REIS D. A. (org.). Nacionalismo e reformismo radical 
(1945-1964). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p. 117. 
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expulsão de lideranças como José Maria Crispim e também ocasionou expurgos no PCB 

fluminense, como ocorreu com Walkírio de Freitas651.  

   

 

Fig. 10: Reunião no Centro Pró Melhoramentos do Morro Juca Branco652. APERJ. DOPS. 
Prontuário de Orobino dos Santos. Op. cit. 

 

A criação de entidades como o Clube Fluminense das Nações Unidas, que 

buscava ampliar o número de adesões para a campanha da paz, é um exemplo de como o 

PCB fluminense buscava cumprir as determinações do partido sem abrir mão do apoio de 

lideranças políticas que não pertenciam às fileiras do PCB, mas que cultivavam posturas 

progressistas. Esse foi o caso de Saramago Pinheiro (UDN) que em virtude do seu papel 

de destaque na defesa dos trabalhadores têxteis e metalúrgicos por ocasião das greves de 

1948 e 1949, foi apontado como presidente desta entidade. Apesar de ter negado tal 

filiação, Saramago subiu a tribuna para condenar as violências policiais que abateram o 

Clube após a publicação do decreto federal que determinou o seu fechamento653. Já o 

                                                           
651 Em um panfleto “a todos os fluminenses”, Walkírio de Freitas era declarado expulso do PCB, entre 
outros motivos por “manter atividade desagregadora”. Cf. APERJ. DPS. Folhetos. Em 1952, o jornal 
Diário do Povo explicava que a cisão interna do PCB foi motivada por divergências com a “ala 
nacionalista” liderada por José Maria Crispim e informava que grande parte das bases lideradas por 
Crispim estaria em Niterói e Santo André. Cf. Diário do Povo, 7/2/1952. P. 1 e 3.  
652Nos cartazes, lê-se: “os operários da construção civil são contra a bomba atômica”; “O povo 
fluminense se solidariza na luta contra a guerra. Viva a Paz”; “Os jovens brasileiros não irão a Coreia”.  
653 O fechamento do Clube Fluminense das Nações Unidas foi marcado por prisões e espancamentos. 
Diário do Povo, 9/11/1949, p. 1; 12/11/1949, p. 2.  
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vereador Palmir Silva (PTB), Onacir Pereira da Silva (UDN) e Humberto de Martino 

(PSD) chegaram a participar das reuniões da entidade654.  

Antes mesmo da criação desta entidade, o Centro Estadual de Estudos do Petróleo 

(CEEP)655 já realizava, desde 1948, uma série de conferências, reuniões e comícios que 

contava com a participação dos deputados estaduais Roberto Silveira (PTB) e Humberto 

de Martino (PSD), do vereador Jamil Sabrá (PSD), além da vereadora Edith Olivier (PL), 

dos ex-deputados comunistas Claudino José da Silva, Walkirio de Freitas, Lincoln Oest e 

de militares nacionalistas como o coronel Artur Carnaúba, entre outras lideranças 

identificadas com a bandeira que defendia o monopólio estatal do petróleo. Apesar desta 

entidade não ter sido proibida de funcionar, os comícios sofriam severa repressão quando 

não contavam com a participação de algum deputado ou vereador simpatizante da 

causa656.  

Com a aproximação do pleito estadual de 1950, observamos que havia toda uma 

preocupação por parte das lideranças partidárias em cortejar os trabalhadores que apesar 

reprimidos, vinham se mobilizando politicamente e pedindo apoio a suas pautas. Diante 

da orientação do PCB em indicar o voto em branco nas eleições de 1950, não faltou 

quem se dispusesse captar aquele eleitorado que já havia dado demonstrações de força. 

Por isso, novembro de 1949, alguns dias depois Dutra determinar o fechamento do Clube 

Fluminense das Nações Unidas, o PCB fluminense organizou a Liga de Defesa das 

Liberdades Democráticas (LDLD) que contava com membros do PSD, PTB e UDN em 

                                                           
654 Reclamando a falta de providências do governo estadual para proibir o funcionamento do clube, um 
investigador escreveu em seu relatório: “Talvez seja pelo demasiado número de elementos de projeção 
em todas as camadas sociais do estado, o que não sei se por boa fé ou por serem simpatizantes de tais 
doutrinas (...) pois tais elementos em sua grande maioria são de partidos completamente contrários a tais 
doutrinas, tais como PSD, UDN, PR, PTB, etc.” APERJ. DOPS. Partido Comunista do Estado do Rio. 
Op. cit. 11/8/1949. 
655 O CEEP foi inaugurado em 29/01/1949 e antes de ser criado contou com uma série de conferências de 
caráter preparatório. A entidade surgiu a partir do Centro de Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia 
Nacional (Cedpen), organização civil criada em 1948 que defendia o monopólio estatal do petróleo e 
conseguiu reunir em seu interior tanto “(...) nacionalistas conservadores, que viam o Estado como grande 
gestor da nação, quanto nacionalistas de esquerda, que se alinhavam com a proposta de barrar a política 
pan-americana dos Estados Unidos” Cf. SILVA, Angelissa Azevedo e. Campanha do Petróleo: em busca 
da soberania nacional. In: FERREIRA, Jorge et. al. Nacionalismo e reformismo radical. Op. cit. p. 317-
318. 
656 “Eu fui preso em 48. Fui preso em função da Campanha do Petróleo. (...) Eu era diretor da UFE e da 
UNE. Eles soltaram os outros companheiros e eu fiquei preso. Eu fiquei 22 dias desaparecido. Fui 
terminar em um depósito de presos em Madureira. Neste deposito de presos em Madureira eu levei lá uns 
14 ou 15 dias. Foi a minha pior prisão. Eu tinha 23 anos. Eu fui preso em uma reunião que nós tivemos lá 
eu e mais 6 companheiros”. MARTINS, Manuel. Entrevista concedida à autora. Op. cit. 
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sua diretoria. Como presidente de honra da entidade, foi escolhido o ex-interventor 

Amaral Peixoto657. 

Consultando a documentação, identificamos que Humberto de Martino talvez 

tenha sido o principal elemento de articulação entre comunistas e Amaral Peixoto em 

possíveis entendimentos para as eleições de 1950. Martino, que em um dos comícios da 

LDLD realizado no bairro do Barreto chegou a discursar abertamente contra o 

governador Eurico Dutra e já lançar a candidatura de Amaral Peixoto para a próxima 

governadoria, era apontado pelos investigadores como elemento “que há muito vem 

auxiliando os comunistas no seu trabalho de solapar as instituições vigentes”658. Já 

Roberto Silveira, que acabava sendo um elo entre comunistas e trabalhistas tendo em 

vista a sua presença regular em comícios organizados pelo PCB, neste dia fez um 

discurso inflamado contra a Lei de Segurança e declarou: “O Partido Trabalhista 

Brasileiro, o meu partido, é na verdade um partido de esquerda. No entanto, não somos 

comunistas, nem integralistas, nem contra o governo. Só lutamos pelo bem estar e os 

interesses do povo”659.     

Não temos evidências concretas de que tenha ocorrido alguma espécie de acordo 

entre PSD e PCB para o pleito de 1950. Ao contrário de Macedo Soares, que declarou ter 

tido apoio do PCB quando ainda estava na legalidade em 1947, Amaral Peixoto não 

menciona nada a respeito660. Quanto aos números eleitorais, eles nos indicam que o 

eleitorado comunista foi fiel às determinações do partido: foram quase 10% entre votos 

brancos e nulos. Sem dar a menor chance para o seu único candidato concorrente, o 

udenista Prado Kelly, Amaral Peixoto foi eleito com mais de 70% dos votos. Getúlio 

Vargas foi eleito presidente com pouco mais de 60% dos votos no estado do Rio. A 

porcentagem de brancos e nulos para o cargo de presidente correspondeu a pouco mais 

                                                           
657 APERJ. DOPS. Partido Comunista do Estado do Rio. Op. cit. Imprensa Popular, 23/11/1949 e O 
Radical, 23/11/1949. 
658 APERJ. DOPS. Prontuário de Claudino José da Silva. Op. cit. DOPS. Relatório reservado. 7/12/1949. 
659 Idem. 
660 Em seu livro-entrevista, Amaral Peixoto diz que se posicionou contra a cassação dos mandatos dos 
parlamentares do PCB, mas não faz nenhuma menção a “acordos subterrâneos” com os comunistas. Sobre 
este aspecto, o militante comunista Hércules Corrêa relata que em determinada eleição, o PCB resolveu 
apoiar Amaral Peixoto e em troca, ele daria infraestrutura aos candidatos do partido. Em resposta a 
Corrêa, o ex-interventor disse: “Está certo, eu arranjo o que vocês querem. Agora, em troca eu quero o 
seguinte: os candidatos de vocês não vão falar no meu nome. Nem bem, nem mal. Vocês não tem votos 
para eleger ninguém, mas quando ‘malham’ um cara, acabam com ele”. In: CORRÊA, Hércules. 
Memórias de um stalinista. Rio de Janeiro: Opera Nostra, 1994. p. 83. 



174 

 

de 6% do eleitorado, indicando que parte dos eleitores que votou branco ou nulo para 

governador possa ter destinado uma boa porção de votos a Vargas.661  

O segundo governo Vargas (1951-1954) caracterizou-se como um momento 

político marcado pela ambiguidade662. Eleito com uma plataforma nacionalista e 

distributivista, Vargas logo passaria a viver os dilemas de um governo que buscava um 

consenso suprapartidário se aproximando ora de forças conservadoras, ora mais 

progressistas663. O clima instabilidade política e econômica passou a ser alvo dileto da 

tribuna lacerdista ao mesmo tempo em que motivavam protestos por parte dos 

trabalhadores, que se mostravam insatisfeitos com a alta inflacionária e do custo de vida. 

De acordo com levantamentos da época, ocorreram mais de 400 greves em todo país 

apenas nos primeiros dois anos do governo Vargas664.  

 Em Niterói, o principal movimento paredista deste período foi a Greve Geral dos 

Marítimos desencadeada em 1953. Essa greve, que foi motivada por uma série de 

reivindicações expostas em um Memorial de 25 itens665, deu-se juntamente com a posse 

de João Goulart no Ministério do Trabalho, algo que sem dúvida, alterou 

consubstancialmente os rumos do movimento que já vinha sendo anunciado pelo menos 

um mês antes de ser deflagrado.  

                                                           
661 O número de abstenções foi grande: 28,84%, tendo sido 15,24% em 1945. Através da coligação PR, 
PRT, PSD, PST, PTN, PTB, Amaral Peixoto foi eleito com 286.292 votos contra 121.689 dados a Prado 
Kelly. Getúlio Vargas teve um total de 274.588 votos, contra os 110.942 dados a Eduardo Gomes (UDN) e 
30.402 a Cristiano Machado (PSD). Brancos e nulos não foram considerados na porcentagem total de votos 
dados Vargas e Amaral Peixoto. Cf. Dados estatísticos: eleições federais e estaduais realizadas no Brasil 
em 1950. Vol. 2. Brasil. Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 1952. 
662

 Os dois primeiros anos do segundo governo de Getúlio Vargas se caracterizaram pelo alinhamento 
brasileiro aos EUA, pela adoção de medidas econômicas de caráter liberalizante - que resultaram em um 
aumento do volume de importações e geraram desequilíbrios na balança comercial brasileira, pela 
realização de acordos bilaterais entre Brasil e Estados Unidos e finalmente, por mudanças na orientação 
da política externa norte-americana, que acabaram resultando na suspensão de empréstimos previstos para 
o Brasil, agravando ainda mais a crise interna do país. A substituição de ministros que possuíam uma 
postura mais “liberal”, por outros que eram seus antigos correligionários ou eram identificados como 
novas lideranças nacionalistas, bem como medidas que buscavam controlar a remessa de lucros para o 
exterior, o aumento de 100% do salário mínimo e a própria criação da Petrobrás, revelaram grande 
desalinho com a política econômica adotada anteriormente. Cf. VIANNA, Sérgio Besserman. Duas 
tentativas de estabilização: 1951-1954. In: ABREU, Marcelo Paiva de. (org.). A ordem do progresso: cem 
anos de política econômica republicana (1889-1989). Rio de Janeiro: Elsevier, 1990. 
663 GOMES, Angela de Castro. GOMES, Ângela de Castro. Partido Trabalhista Brasileiro (1945-1965): 
getulismo, trabalhismo, nacionalismo e reformas de base. In: FERREIRA, Jorge et. al. Nacionalismo e 
reformismo radical (1945-1964). Op. cit. p. 67 
664 MATTOS, Marcelo Badaró. Trabalhadores e sindicatos no Brasil. Rio de Janeiro: Vício de Leitura, 
2002. p. 53. 
665 Defesa de uma Marinha Mercante genuinamente nacional, melhor alimentação nas empresas, 
regulamentação do trabalho a bordo, adoção de semana inglesa, pagamento de adicional de insalubridade, 
cumprimento do Estatuto dos Funcionários para empregados autárquicos, posse da diretoria eleita no 
Sindicato dos Operários Navais, entre outros. Cf. PESSANHA, Elina. Operários Navais: trabalho, 
sindicalismo e política na indústria naval do Rio de Janeiro. Op. cit. p.51. 
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 Motivada inicialmente pela suspensão do pagamento de direitos, como o salário 

família e o abono de emergência que já haviam sido transformadas em lei666, mas não 

vinham sendo cumpridas pela Comissão da Marinha Mercante e pela Cia. Lloyd 

Brasileiro, a greve dos marítimos conseguiu mobilizar todas as categorias desde os 

oficiais de náutica até os operários navais tanto de estaleiros públicos quanto 

privados667. Essa ampla mobilização, foi resultado de um longo período de preparação 

construído através de assembleias, organizações de base (OAB), células e pelo Comitê 

Regional da Orla Marítima, que era uma espécie de comitê central do PCB que 

concentrava todas as células668. Segundo Irineu José de Souza, o Comitê Marítimo era 

tão articulado que acabava tendo certa autonomia frente ao comitê estadual: “Nós não 

tínhamos nada com o Comitê Estadual não. Quem orientava era Zé Maria. Às vezes 

vinha dirigente aqui, nós não concordávamos com ele, a gente mandava chutar”669.  

  Outra forma encontrada pelos marítimos para articular suas lutas, foi o 

estabelecimento de comissões para ir até o Palácio do Catete tratar diretamente com 

Getúlio Vargas sobre as suas reivindicações. A primeira delas, segundo Irineu José de 

Souza, foi justamente o pedido de troca de Segadas Vianna por João Goulart à frente da 

pasta do Trabalho670. O presidente nacional do PTB, na realidade, já recebia os 

trabalhadores antes mesmo de se tornar ministro, gerando descontentamentos ao titular 

da pasta, mas abrindo um canal de diálogo importante entre trabalhadores e governo671.    

  Iniciada em 16 de junho de 1953, greve recebeu adesão imediata dos “cerca de 

cem mil homens, do Amazonas ao Arroio Chuí”672 graças ao Pacto de Ação Comum 

estabelecido entre os trabalhadores para garantir a realização da parede. Já no primeiro 

dia do movimento, uma “passeata monstro” foi organizada para sair da sede dos 

operários navais até a Praça Martim Afonso, mas ela foi impedida de ser realizada pelo 

Secretário de Segurança Agenor Barcellos Feio, pelo fato ela não teria sido comunicada 

com 72 horas de antecedência. Neste dia, os trabalhadores eram esperados pela polícia, 

                                                           
666 Lei nº 1711 de 28/10/1952 e Lei nº 1765, de 18/12/1952.  
667 Oficiais de náutica, operários navais, carpinteiros navais, marinheiros, taifeiros, foguistas, oficiais de 
máquinas, práticos, arrais e mestres de cabotagem. Cf. PESSANHA, Elina. Operários Navais. Op. cit. p. 
51. 
668 SANTOS, Benedito Joaquim dos (entrevista). In: GOMES, Angela de Castro (org.). A época dos 
operários navais. LABHOI, UFF, 1999. 
669 SOUZA, Irineu José. Op. cit. 
670 Idem. 
671 GOMES, Angela de Castro. Memórias em disputa: Jango, ministro do trabalho ou dos trabalhadores? 
In: FERREIRA, Marieta Moraes de. João Goulart: entre memória e história. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2006. 
672 Diário do Povo, 20/6/1953, p. 1. 
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soldados do exército e fuzileiros navais que montavam guarda na Praça Martim Afonso. 

Os marítimos, então, seguiram para a Assembleia Legislativa onde foram reclamar com 

os deputados sobre a atitude repressiva pela polícia673. 

 Durante os dez dias de movimento, o Comando de Greve se alternava entre 

conversações “que varavam a noite” na Esplanada do Castelo ou no Hotel Regente onde 

João Goulart se hospedava674 e em vigílias na sede do Sindicato dos Operários Navais:  

 

Dia e noite as suas portas continuam abertas, o movimento dos que 
entram e saem é volumoso, e de quando em vez uma ou outra notícia 
alvissareira é transmitida pelos serviços de Alto falantes. Amiúde 
sempre aparecem figuras da política niteroiense e participam dos 
trabalhos quando não produzem os seus discursos para depois se 
retirar675.     

 

 O sindicato, que foi deixado pelo seu presidente no primeiro dia de greve676, 

passou a ser integralmente ocupado pela chapa que havia vencido as eleições sindicais, 

mas não pôde assumir por ter tido o seu registro negado pelo Ministério do Trabalho. 

Irineu José de Souza, que era o presidente da chapa que foi recusada pelo Ministério, 

relata que o registro da mesma foi rejeitado devido a não aprovação do seu atestado de 

ideologia, mas mesmo assim, eles e os seus companheiros concorreram às eleições e 

venceram o pleito, mas não puderam assumir677. A posse efetiva da chapa vencedora 

que era inclusive, um dos pontos da pauta de reivindicações dos grevistas, ocorreu 

alguns dias depois após o término da greve em 29 de junho de 1953 e contou com a 

presença de João Goulart.    

 Quanto a Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, que 

era presidida pelo “pelego” João Batista de Almeida, conhecido como Laranjeiras, teve 

a sua direção destituída pelos marítimos, cerca de um mês após a greve. Os 

trabalhadores indicaram o comandante Emílio Bonfante Demaria para compor uma 

direção provisória, que jamais chegou a ser efetivamente composta. Contando com 

amigos influentes, Laranjeiras conseguiu impetrar um mandado de segurança contra a 

junta governativa nomeada pelo Ministério do Trabalho e retornou ao cargo por alguns 

                                                           
673 Diário do Povo, 17/6/1953, p. 1. 
674 SOUZA, Irineu José. Op. cit.; GOMES, Angela de Castro. Memórias em disputa. Op. cit. p. 42. 
675 Diário do Povo, 20/6/1953, p. 1-2. 
676 “O presidente do Sindicato dos Operários Navais, Sr. Osvaldo Garcez de Araújo, passou para Julio 
Mota, secretário, a responsabilidade que o cargo lhe confere”. Diário do Povo, 16/6/1953, p. 1 
677 SOUZA, Irineu José. Op. cit. 
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meses. Em dezembro de 1953, porém, o Supremo Tribunal Federal destituiu 

definitivamente Laranjeiras e foram convocadas novas eleições678. 

 

 

Fig. 11: Irineu José de Souza e João Goulart na posse da chapa eleita no Sindicato dos 
Operários Navais. Fonte: Fundo Última Hora do APESP.  

 

 Transcorridos dez dias de parede em 25 de junho de 1953, a greve dos marítimos 

teve fim após um acordo que atendeu grande parte das suas reivindicações. Segundo 

Angela de Castro Gomes, aquela foi uma greve vitoriosa tanto para os marítimos quanto 

para João Goulart, pois: “Com o seu término, ele assumiu efetivamente o cargo de 

ministro do Trabalho, podendo iniciar a montagem da sua equipe e dar partida a uma 

política mais afinada com as diretrizes do PTB e do governo do presidente Vargas”679. 

Outro ponto salientado pela autora é que a presença de Jango à frente Ministério foi um 

motor para acabar com as intervenções nos sindicatos e com a exigência do atestado de 

ideologia “extinto juridicamente, mas em pleno vigor no Dops”680. Na capital 

fluminense, depois de uma intensa movimentação das bases verificada desde pelo 

menos o início dos 1950, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria, Fiação e 

Tecelagem de Niterói conseguiu eleger uma nova diretoria em março de 1953681.  

                                                           
678 Diário do Povo, 7/7/1953; 8/7/1953; 21/7/1953, 22/7/1953; 26/7/1953, 30/7/1953, 31/7/1953, 
17/9/1953; Imprensa Popular, 19/12/1953. 
679 O atestado de ideologia foi oficialmente extinto em 1951. GOMES, Angela de Castro. Memórias  em 
disputa: Jango, ministro do trabalho ou dos trabalhadores? Op. cit. p. 45. 
680 Idem, p. 49. 
681 A chapa composta por comunistas e outros setores progressistas só conseguirão obter vitórias no 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Niterói, no 
Sindicato dos Trabalhadores da Empresa em Carris Urbanos de Niterói, no Sindicato dos Ferroviários da 
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 Ocorrida um pouco depois da Greve dos 300 mil em São Paulo, a Greve Geral 

dos Marítimos integrou um ciclo de lutas que ampliou ainda mais os níveis de 

participação política dos trabalhadores ao colocar em tela as suas principais demandas e 

ao demonstrar a sua capacidade para interferir significativamente nas decisões do 

governo meio a um cenário marcado por turbulências e indefinições políticas. Essa 

greve histórica, ainda presente na memória dos que dela tomaram parte, deve-se não 

apenas à mobilização de caráter nacional que parou a marinha mercante, mas pela 

unidade da categoria: “A greve de 1953 foi bonita por isso: na unidade que teve. Todas 

as categorias estavam dentro do movimento”682.  

 As vitórias obtidas na Greve de 1953, no entanto, não foram para todos. Por este 

motivo, em 15 de outubro de 1953, os marítimos decretaram uma nova greve em 

solidariedade aos companheiros que ainda não estavam sendo contemplados pelo acordo 

selado em junho. Sem receber adesão total, o movimento foi duramente reprimido. O 

Sindicato dos Marinheiros no Distrito Federal foi invadido pela polícia e na capital 

fluminense ocorreram várias prisões683.  

 

 Quiseram fazer um desembarque com aqueles lanchões porque 
a polícia do Rio se julgava impotente de invadir aqui. Então, quiseram 
fazer um desembarque das tropas dos fuzileiros navais aqui na 
Travessa Carlos Gomes e a notícia chegou até nós e o jeito foi a gente 
encerrar a greve. Eu fui dormir na casa daquele vereador Afonso 
Celso, o Afonsinho, fui eu, Elisário e um outro companheiro. O Irineu, 
que era presidente do sindicato foi pra casa de José Leomil, nós fomos 
pra casa de personalidades que a polícia não podia invadir684.  

 

 A polícia do estado do Rio, então chefiada pelo Coronel Agenor Barcellos Feio, 

apesar de se julgar incapaz de enfrentar uma categoria tão numerosa e articulada como a 

dos operários navais, já vinha dado provas da sua implacabilidade contra os 

trabalhadores. Em 27 de agosto de 1951, quando cerca de 800 operários da Fábrica São 

Domingos entraram em greve reivindicando aumento de salários e melhores condições 

de trabalho, a polícia agiu com truculência espancando trabalhadores e montando 

guarda na porta fábrica até que fosse cessada a parede685. Na madrugada de 6 agosto de 

                                                                                                                                                                          

Cia. Leopoldina Railway e no Sindicato dos Rodoviários de Niterói e São Gonçalo, na segunda metade 
dos anos 1950.  
682 SOUZA, Irineu José. Op. cit. 
683 Diário do Povo, 17/10/1953, p. 1-2. 
684 PINTO, Degenildo da Silva. Op. cit.  
685 A greve partiu de dentro da fábrica, já que o sindicato que estava sob uma junta governativa se opôs ao 
movimento. O movimento teve duração de 5 dias e foi duramente reprimido pela polícia e pelos patrões. 
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1953, quando a greve dos rodoviários foi decretada686, os piquetes dos trabalhadores 

foram dispersados pela polícia a tiros e cassetetes. Acusado de ter apedrejado um ônibus 

durante um piquete, o vereador Afonso Celso de Nogueira Monteiro (PSD)687 foi preso 

e espancado pela polícia. Em sinal de protesto, a Câmara de Vereadores de Niterói, os 

vereadores entraram em assembleia permanente e hastearam a bandeira a meio mastro e 

7.000 operários navais paralisavam as suas atividades em desagravo aos trabalhadores 

presos e fichados como extremistas e contra a prisão de Afonso Celso688.  

  

 
Fig. 12: Comitiva de trabalhadores na redação do jornal Diário do Povo reivindicando a 

libertação do vereador Afonso Celso. Diário do Povo, 11/8/1953. 
 

 Um mês depois de terminada a greve dos rodoviários, o líder do Comando de 

Greve e um dos principais articuladores do Pacto de Ação Comum (PAC)689 Eliseu 

                                                                                                                                                                          

Ao final, vários trabalhadores foram suspensos e nove deles – alguns já estáveis – foram demitidos. Cf. 
Diário do Povo, 28/8/1951, 30/8/1951, 1/9/1951, 2/9/1951, 4/9/1951, 7/9/1951, 9/9/1951. 
686 Em outubro de 1952, os rodoviários chegaram a ficar em greve por duas horas, mas conseguiram 
chegar a um acordo junto ao delegado do trabalho. Na ocasião, os rodoviários denunciaram a “indébita 
intervenção policial” na greve. Na greve de 1953, os rodoviários apresentaram um memorial com onze 
reivindicações, entre as quais, o cumprimento do acordo de outubro de 1952, proibição de dispensar 
trabalhadores que estejam próximos de cumprir um ano de serviço e impedimento dos patrões usarem de 
coação contra os trabalhadores. Cf. Diário do Povo, 12/10/1952. APERJ. DPS. Movimento grevista do 
estado do Rio. Op. cit. 
687 Afonso Celso era advogado e militava no PCB.  Nas eleições de 1950, foi eleito vereador de Niterói 
pelo PSD, mas deixa o partido em 1951 e ingressa no Partido Socialista Brasileiro (PSB), organizado por 
Brígido Tinoco (também ex-PSD) no estado do Rio. Cf. TINOCO, Brigido. O boi e o padre. Brasília: 
Gráfica do Senado, 1990. Além de Afonso Celso, em 1950, o PCB lançou candidatos a deputado estadual 
pelo PTN (Partido Trabalhista Nacional), já que a sigla do PL fluminense foi suspenso pelo TSE sob 
alegação de que o partido estaria sofrendo “infiltração comunista” nos diretórios de Niterói, Campos e 
São Gonçalo. Dois meses depois, o diretório é rearticulado sem a presença de comunistas. Diário do 
Povo, 29/4/1950, p. 3; 6/6/1950, p.3. Em 1950, nem o PL nem o PTN conseguiram eleger deputados e 
vereadores.  
688 Diário do Povo, 6/8/1953, 9/8/1953, 11/8/1953, 12/8/1953, 18/8/1953. 
689 O Pacto de Ação Comum foi assinado a princípio por 20 dirigentes sindicais do município de Niterói e 
São Gonçalo. O objetivo desta frente sindical era o mesmo traçado pelo Distrito Federal e São Paulo: 
lutar contra a assiduidade integral, por aumento de salários, contra a pluralidade sindical e pela liberdade 
e unidade sindical. Imprensa Popular, 16/9/1953, p. 5. 
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Gonelli, foi surpreendido por investigadores que o impediram de entrar na sede do 

Sindicato dos Rodoviários. Depois de agredido, Eliseu foi conduzido a uma prisão no 

município de Rio Bonito-RJ, onde lá permaneceu por “três dias e três noites num 

cubículo infecto, úmido e sem qualquer móvel ou mesmo uma folha de papel em que 

dormisse. Também não lhe foi dado qualquer alimento”690. Dias antes, Eliseu que era 

delegado do sindicato junto à Federação Nacional dos Rodoviários, foi excluído do 

quadro de associados do sindicato, através de uma manobra articulada por Avelino 

Gomes de Castro e o DOPS. Segundo Gonelli, “as arbitrariedades do Sr. Amaral 

Peixoto tem um objetivo: é o de golpear o forte movimento de unificação existente e em 

pleno desenvolvimento entre os trabalhadores fluminenses”691. 

 Segundo Amaral Peixoto, ele e o Secretário de Segurança não tinham 

conhecimento das arbitrariedades praticadas pela polícia692. De qualquer maneira, 

aquela atitude repressiva dos órgãos de segurança contra os movimentos sindicais e 

sociais, estava fazendo a popularidade do interventor descer ladeira abaixo. Escândalos 

envolvendo “caixinha” do jogo do bicho para o jornal O Estado – reconhecidamente um 

diário governista – e para campanha de políticos pessedistas693 só viriam a agravar a 

crise interna do PSD que vinha se arrastando desde o governo de Macedo Soares e 

desgastar ainda mais a imagem política de Amaral Peixoto.  

 O PTB, por sua vez, esboçava cada vez mais o desejo de adquirir mais 

independência política frente ao PSD. Influenciado pelos debates travados dentro do 

partido a nível nacional, ocorrido desde as suas origens, mas que naquele momento 

ganhavam novo fôlego na medida em que avançavam o movimento sindical e as lutas 

sociais dos trabalhadores694, o PTB fluminense aproximava-se cada vez mais das 

lideranças que buscavam transformar o PTB efetivamente em um partido de 

trabalhadores.  

                                                           
690 Imprensa Popular, 29/9/2953, p. 6. 
691 Idem. 
692“Em determinada época maltrataram os presos políticos. Não foi o coronel Feio, foi a polícia militar e 
não teve a extensão que deram, pois mais tarde apurei bem. Nesse caso a imprensa presta um serviço. 
Publica, e um governo bem intencionado manda apurar”. Cf. CAMARGO, Aspásia et. al. As artes da 
política. Op. cit. p. 188.     
693 De forma semelhante ao que ocorreu com o jornal Última Hora, que chegou a motivar a instalação de 
uma Comissão parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara dos Deputados, a na Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio também chegou a ventilar a criação de uma CPI para apurar possíveis irregularidades entre 
o PSD e O Estado. Diário do Povo, 22/7/1953, p. 3; 28/7/1953, p. 3. Quanto ao beneficiamento de 
campanhas de políticos do PSD com propina do jogo do bicho, Agenor Barcellos Feio que foi apontado 
como operador do esquema. PANTOJA, Silvia. Amaralismo e pessedismo. Op. cit. p. 279-281. 
694 ALMEIDA, Lucília de. PTB: do getulismo ao reformismo (1945-1964). São Paulo: Marco Zero, 1990. 
p. 52-57. 
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 Fatores como a assinatura da Lei 2.004 que instituiu o monopólio nacional do 

petróleo e criou a Petrobrás, a aproximação de Getúlio Vargas com Jango e a adoção de 

uma série de medidas mais afinadas com posturas nacionalistas e protecionistas por 

parte do presidente, também fizeram com que Amaral Peixoto se afastasse cada vez 

mais da sua faceta trabalhista. Este, que junto com Alzira Vargas cumpriu um papel 

importante na intermediação das conversas entre os governos brasileiro e norte-

americano695, tendo inclusive integrado a missão oficial brasileira aos EUA para obter 

um empréstimo de U$300 milhões do Eximbank ao Brasil em abril de 1953, acabava 

colocando o governador em posição de incongruência com a política econômica 

preconizada pelo governo naquele momento.    

 Enquanto Amaral Peixoto e Alzira estavam no exterior, todos os jornais 

noticiaram largamente a visita do casal. Em carta à Amaral Peixoto, o pessedista 

Alexandre Camacho relatava que os “detalhes e impressões” publicados nos jornais 

eram “as mais variadas”, alternando entre “artigos substanciados e cheios de 

reticências” “(...) da turma do Petróleo é nosso” e em matérias que enfatizavam a 

importância de se “fomentar um maior intercâmbio comercial e industrial entre os 

‘States’ e o Brasil”. Sobre a verdadeira batalha impressa que assistia, Camacho opinou: 

“nunca uma visita de um homem público aos ‘States’ obteve tanta repercussão”696.   

 Já não era a primeira vez que Amaral Peixoto era alvo de polêmica nos jornais. 

Frequentemente, o governador era acusado de estar beneficiando mais o capital 

estrangeiro, em detrimento do nacional, devido a grande quantidade de empresas 

estrangeiras que se estabeleceram em território fluminense naquele período697.  

 Analisando este momento da história política do nosso país, Amaral Peixoto 

revelaria mais tarde o quanto considerou prejudicial para Vargas, este segundo mandato. 

Para o ex-governador “Dr. Getúlio” – como gostava de chamá-lo, nem deveria ter-se 

feito candidato. No tempo em que esteve afastado da política, vivendo em sua fazenda 

                                                           
695 Na 2ª Guerra, Amaral Peixoto intermediou as conversas entre o presidente do Estado Maior do 
Exército, Góis de Monteiro, e o embaixador norte-americano Sumner Welles, para convencer o primeiro a 
apoiar os Aliados no conflito mundial. Além disso, por diversas vezes, Amaral Peixoto foi mensageiro 
especial entre Vargas e o presidente norte-americano Frankilin Roosevelt. Cf. CAMARGO, Aspásia et. 
al. As artes da política. Op. cit. p. 239; MOREIRA, Regina Luz. Tempos de Amaral. Op. cit. p. 53. .   
696 CPDOC/ FGV. EAP gov 1953.03.23. Documentos sobre a viagem do governador Ernani do Amaral 
Peixoto aos EUA. Data: 23/03/1953 a 05/1953.  
697 Em 1951, Amaral Peixoto foi alvo de intensas polêmicas na imprensa e no Senado devido às suas 
intenções em instalar uma refinaria de petróleo em Niterói, em convênio com  a Socony-Vacuum Oil Co.. 
Tribuna Popular, 5/5/1951. p. 1; 15/5/1951, p. 1 e 4; 16/5/1951, p. 1; 26/5/1951, p. 3; 30/5/1951, p. 3. 
CPDOC. Arquivo EAP gov. 1951.01.29/2. Documentos relativos a propostas de instalação de refinaria e 
à exploração de petróleo no Estado do Rio. Rio de Janeiro, Niterói, Paris, etc . Data: 29/01/1951 a 
17/07/1953.  
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no Rio Grande do Sul, “ele ficou um pouco a margem dos problemas nacionais” e “as 

coisas haviam se complicado muito nesse período, com o término da guerra”. Ao 

retornar à presidência, “Getúlio tinha escolhido pessoas do mais alto gabarito, mas que 

não estavam afinadas com ele, com a sua política”. Depois, na opinião de Amaral 

Peixoto, o presidente acabou cercando-se de pessoas que vieram a prejudicá-lo, tal qual 

Jango – “o lado afetivo do Dr. Getúlio”698, declarou.   

 Se Vargas já havia escolhido o seu herdeiro político na figura de Jango – e não 

de Amaral Peixoto – o amaralismo trabalhista também já havia apontado o seu 

sucessor, mesmo à revelia do seu criador. Roberto Silveira, um dos entusiastas da linha 

“doutrinária reformista” dentro do PTB vinha se aproximando cada vez mais de Jango e 

afastando-se gradualmente do seu antigo correligionário, Amaral Peixoto. “No dia em 

que o Partido definir o seu plano doutrinário, a maioria deles desertará”699, disse 

Roberto Silveira sobre o PTB. De fato, a partir da segunda metade dos anos 1950, o 

PTB passou por uma profunda inflexão que ocasionou expurgos, rachas e deserções 

dentro do partido. O perfil cada vez mais “doutrinário reformista” do PTB, porém, 

resultou na formação de novas alianças que encontrou no nacionalismo e na defesa de 

reformas sociais uma base comum para se concretizar.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
698 CAMARGO, Aspásia et. al. As artes da política. Op. cit. p. 226-227; 332-334. 
699 ROCHA, José Sergio. Roberto Silveira: a pedra e o fogo. Op. cit. p. 138. 
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4 - Trabalhadores e alianças políticas: comunismo, trabalhismo e 

nacional-desenvolvimentismo (1954-1964)  

 

Todas as lutas brasileiras de um determinado período pra 
cá, você não pode dizer se não falar no Partido 
Comunista. O Partido Comunista foi, por exemplo, na 
Campanha do “Petróleo é nosso”, um dos principais 
lutadores do “Petróleo é nosso”, apesar de envolver 
militares enfim, (...). E nós tínhamos uma posição contra 
Getúlio. Nós tínhamos a mesma posição da UDN, só a 
que a UDN era a direita golpista. (...) Nós mudamos a 
posição talvez um mês antes de Getulio se suicidar. Eu 
concordei, porque a posição nossa era errada. 

 

(José Muniz da Paixão, operário)  

Getúlio tornou-se um ditador no Brasil em 1937, isto todo 
mundo sabe. Mas depois Getúlio deu uma guinada que 
para nós estava interessante. Ele era contra as 
multinacionais, contra o imperialismo, defendendo o que é 
nosso. E a gente era favorável a ele. Não tenha dúvida. 
Éramos mesmo. Mas o que ocorreu foi o seguinte. A 
pressão em cima de Getúlio, quando ele quis se desligar 
dos grupos poderosos, das aves de rapina, é o que o 
motivou a fazer aquilo. Foi um grupo de poderosos, de 
antipatriotas, contrários ao país, que provocou aquilo. 
 

(Irineu José de Souza, operário)  

  
 Na manhã de 25 de agosto de 1954, dia posterior ao suicídio de Vargas, os 

muros de diversos bairros da capital fluminense amanheceram pichados com dizeres 

contra o golpe militar e por eleições livres. No bairro da Ponta d’Areia, próximo ao cais, 

os operários navais improvisaram um comício para denunciar o golpe articulado pela 

UDN, militares e EUA e invocaram a carta testamento de Vargas “como o mais 

insuspeito testemunho da pressão que exerce o imperialismo norte-americano em nosso 

país, contra o desenvolvimento e a emancipação econômica de nossa pátria”700. Em 

outros pontos de Niterói e no interior do estado, foram registradas manifestações que 

resultaram em prisões, tanto na capital fluminense quanto em outras cidades tais como 

São Gonçalo, Barra Mansa, Volta Redonda e Campos701.   

                                                           
700 Imprensa Popular, 26/8/1954, p. 2.  
701 Diário do Povo, 25/8/1954, p. 1. 
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  Na capital federal, uma multidão se avolumou em frente ao Palácio do Catete 

enquanto nas ruas do centro da cidade milhares de pessoas seguiram em passeata até a 

Câmara Municipal. Foram registrados ataques a Embaixada Americana e nas sedes do 

jornal e da rádio O Globo, no jornal Tribuna da Imprensa e também no periódico 

comunista Imprensa Popular. Neste dia, populares entraram em confronto com a polícia 

que tentou dispersar a multidão a tiros, resultando na morte de uma pessoa e vários 

feridos. Na véspera do suicídio de Vargas, a polícia já havia invadido 8 sindicatos e 

prendido 26 dirigentes sindicais que se reuniam para deliberar sobre a adesão a greve 

geral que estava marcada para ocorrer no dia seguinte em São Paulo702. A paralisação 

geral neste estado acabou ocorrendo uma semana depois e foi organizada pelo Pacto de 

Unidade Intersindical (PUI) que além de bandeiras salariais e contra a carestia, acabou 

se configurando como um vetor de mobilização contra as forças políticas e econômicas 

que foram apontadas como responsáveis pelo suicídio do presidente703.  

 Em Niterói, a greve unificada de padeiros, barbeiros, têxteis e marítimos que 

estava marcada para ocorrer no mesmo dia da greve geral em São Paulo, não teve êxito. 

Naquele dia 2 de setembro de 1954, apenas os trabalhadores da Cia. Lloyd Brasileiro 

que já vinham alertando sobre a possibilidade de paralisação da categoria desde junho 

daquele ano, paralisaram as suas atividades por algumas horas704. Durante a parede, a 

Ilha do Mocanguê chegou a ser cercada por fuzileiros navais, fato este que recebeu 

imediatos protestos dos trabalhadores em greve. Ao final, os marítimos conseguiram 

obter os pagamentos atrasados e reverter a punição de um companheiro que havia sido 

suspenso pela direção da companhia no decorrer do movimento705.  

 A desarticulação dos movimentos grevistas que não conseguiram lograr êxito no 

país, como o caso da greve unificada Niterói, pode ser um indicativo do grau de 

perplexidade que a morte inesperada de Vargas causou nos trabalhadores. Outra 

hipótese – complementar a esta – é que o suicídio do presidente gerou fissuras 

temporárias no interior do movimento sindical antagonizando àqueles que apoiavam 

Vargas e os que faziam oposição a este. Esta questão, especialmente sensível para os 

comunistas – visto que na “memória oficial” do partido e na de seus militantes o PCB só 

mudou de posição em relação ao governo semanas antes de Vargas tirar a própria 

                                                           
702 Imprensa Popular, 25/8/1954, p. 8; LEAL, Murilo. A Reinvenção da classe trabalhadora. Op. cit. 
p.258. 
703 LEAL, Murilo. A Reinvenção da classe trabalhadora. Op. cit. p.254-262. 
704 Diário do Povo, 1/9/1954, p. 1 e 2.  
705 Imprensa Popular, 2/9/1954, p. 8. 
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vida706, podem gerar lapsos e até mesmo uma reinvenção dos fatos por parte de quem 

narra, tal como podemos observar na narrativa de Irineu José de Souza que chamando a 

atenção para os compromissos nacionalistas assumidos por Vargas – e defendidos pelos 

comunistas – nem chega a mencionar o quanto posições como a sua divergiam da linha 

política oficial adotada pelo PCB, partido o qual era filiado desde 1941. 

 É claro que não estamos sugerindo aqui que a posição da militância comunista 

não pudesse diferir da linha política tirada pelo partido – mesmo à época. As 

discrepâncias entre as diretrizes da “cúpula” e a ação da “base” não eram incomuns e 

nós, inclusive, já identificamos algumas destas incongruências em diferentes momentos 

deste trabalho e visualizaremos outras tensões desta natureza no decorrer deste capítulo. 

Porém, a “imaginação criativa”707 que nos sugere a narrativa de Irineu revela algo que 

vai um pouco além de seus posicionamentos pessoais a respeito de Vargas. Após o 

suicídio, os comunistas lamentaram o que foi avaliado como uma percepção tardia dos 

acontecimentos e por mais que muitos militantes indiquem uma mudança de posição do 

partido em relação ao governo dias antes da morte de Vargas, ela só foi efetivamente 

visível após os acontecimentos que sucederam o dia 24 de agosto.  

 Imediatamente após esta data, o vice-presidente Café Filho assumiu a 

presidência tomando posturas abertamente conservadoras em relação ao movimento 

sindical, reprimindo greves e proibindo o funcionamento de organizações sindicais que 

não estivessem de acordo com a legislação vigente, diretrizes estas que foram 

igualmente seguidas pelos seus sucessores Nereu Ramos e Carlos Luz708. O PTB, que 

naquele momento não estava disposto a fazer nenhuma concessão que pudesse desviar-

lhe dos postulados nacionalistas e reformistas presentes em seu estatuto de fundação ou 

que pudessem representar uma traição à memória de Vargas, decidiu fazer oposição ao 

governo de Café Filho e aos demais presidentes que o sucederam até a realização de 

novas eleições.  

                                                           
706 “Naquela época éramos radicalmente antigetulistas e só voltamos atrás quinze dias antes dele morrer, 
quando percebemos que a sua derrubada só interessaria à direita”. PRESTES apud ALMEIDA. PTB: do 
getulismo ao reformismo. Op. cit. p. 160. 
707 Alessandro Portelli desenvolveu esta noção para analisar a entrevista feita com ex-operário italiano e 
militante comunista Alfredo Filliponi. Segundo Portelli, a “rememoração imperfeita” de Filliponi, ao 
misturar fatos, datas, criar situações que enaltecem sua trajetória, mas que de fato, não ocorreram, 
revelam como “desejos há muito enterrados no inconsciente”, podem vir à tona em forma de devaneio, 
sobretudo quando existe “sentido coletivo de desapontamento” com o tempo presente. Cf. PORTELLI, 
Alessandro. Sonhos ucrônicos: memórias e possíveis mundos dos trabalhadores. Projeto História. São 
Paulo (10), dezembro de 1993. 
708 NEGRO, Antonio Luigi e Fernando Teixeira da Silva. Trabalhadores, sindicato e política (1945-1964). 
Op. cit. p. 68.  
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 Assumindo uma postura cada vez mais “doutrinária” em detrimento de uma 

posição “pragmática”709 que até então era majoritária dentro do partido, o PTB vinha 

esboçando mudanças que buscavam aproximá-lo dos trabalhadores não apenas “por 

dentro” do aparelho de Estado, mas também “por fora”. Segundo Lucília de Almeida: 

“Naqueles anos, quanto mais crescia a mobilização, a nível das organizações populares 

e dos sindicatos, mais se puxava a corda do PTB em direção à via do reformismo”710. 

Assim como os comunistas, os trabalhistas também foram impelidos a fazer 

modificações nas suas linhas de atuação partidária na medida em que as suas bases, em 

particular no movimento sindical, se mobilizavam em torno de pautas conjuntas. 

 Afinal, desde o início de 1954, a palavra de ordem que sobressaía nos meios 

sindicais era a da unidade. No estado do Rio, assim como em outras partes do país, 

multiplicaram-se as Frentes Intersindicais pelo salário mínimo, pelo congelamento de 

preços, contra a assiduidade, contra a carestia, em defesa do direito de greve, em defesa 

da liberdade sindical, de luta pelo abono, bem como foi organizada a Comissão 

Intersindical de Niterói e São Gonçalo e Conselho Sindical do Estado do Rio com 

objetivo de unificar as lutas dos trabalhadores. Mais do que qualquer outro período 

anterior, os trabalhadores se uniam para pautar as suas reivindicações dentro de um 

quadro de referência mais amplo que incluía denúncias contra a fome e a carestia e 

propostas para assegurar o direito ao consumo a todos. Lutar por direitos e por melhores 

condições de vida para a classe trabalhadora significava lutar pelo desenvolvimento do 

país. 

 Aquele era um momento que segundo Lucília de Almeida, as teses nacional-

reformistas-desenvolvimentistas encontravam um lugar privilegiado no pensamento 

social brasileiro. Segundo a autora, diferente do nacionalismo dos anos 1930 que se 

associou ao programa centralizador e intervencionista de Getúlio Vargas, o programa 

nacionalista da segunda metade dos anos 1950:  

 
(...) foi apropriado por expressivas organizações da sociedade civil e 
por inúmeros parlamentares que transformaram tanto o Poder 
Legislativo como os sindicatos, as organizações estudantis, os 

                                                           
709 Lucília de Almeida aponta a existência de duas correntes mais atuantes dentro do PTB desde a sua 
fundação: A primeira, denominada “getulista pragmática”, defendia que o partido deveria cultivar o 
carisma de Vargas como instrumento de mobilização política e era composta por elementos ligados à 
burocracia estatal e aos sindicatos oficiais, em sua maioria; A segunda corrente, chamada de “doutrinária” 
defendia que o PTB deveria articular-se em torno de uma doutrina socializante, independente de carismas 
pessoais e da burocracia estatal. Cf. ALMEIDA, Lucília de. PTB: do getulismo ao reformismo (1945-
1964). Op. cit. p. 58-62.  
710 Idem, p. 80. 
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movimentos camponeses, as universidades e associações profissionais 
em espaços de discussão e divulgação de suas principais teses711.  

 

Intelectuais do Instituto Superior de Estados Brasileiros (Iseb), estudantes da 

UNE, trabalhadores rurais e urbanos, parlamentares. Ainda que as diferenças no teor 

dos projetos destes grupos não possam ser minoradas, a ideia de que o Brasil 

necessitava de transformações profundas, que incluíssem reformas sociais, valorização 

da educação e da cultura nacional e estímulo à produção industrial e proteção das 

riquezas nacionais (sobretudo em setores estratégicos da economia), conferiam forma e 

conteúdo às suas propostas. Emancipar-se da relação de dependência com o capital 

estrangeiro, constituía uma premissa fundamental para libertar-se do 

subdesenvolvimento e das agruras da herança colonial. Corporificando-se em 

manifestos, campanhas, frentes, manifestações populares, o ideário nacionalista 

estabelecia valores e fornecia material para a elaboração do vocabulário político da 

época. Ou, nas palavras de Lucília de Almeida, este nacionalismo conformava um ethos, 

“(....) valores e projetos que constituíam o substrato de um tempo, uma vez que foram 

internalizados e defendidos por parte expressiva da população brasileira”712.  

 O PCB, que teve um papel destacado na articulação de campanhas nacionalistas 

desde pelo menos a entrada do Brasil na 2ª Guerra e que já mantinha alianças informais 

com setores trabalhistas tanto na materialização destas campanhas quanto na esfera 

sindical, passou a assumir posturas cada vez mais nacionalistas e reformistas, 

demonstrando um distanciamento ainda maior com os postulados expressos no 

Manifesto de Agosto de 1950. Esses “desvios” da linha doutrinária do partido 

provocavam discussões acaloradas no interior do PCB resultando muitas vezes em 

expulsões de militantes e até mesmo intervenções, tal como ocorreu no Comitê 

Regional do Estado do Rio que por determinação do Comitê Central do partido, recebeu 

um novo secretário713 em julho de 1954 que tinha como tarefa reestabelecer a unidade 

partidária no estado que se encontrava sob forte influência da linha “titoísta”714.  

                                                           
711 DELGADO, Lucília de Almeida Neves. Nacionalismo como projeto de nação: a Frente Parlamentar 
nacionalista (1956-1964). In: FERREIRA J. & REIS D. A. (org.). Nacionalismo e reformismo radical 
(1945-1964). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p. 365. 
712 Idem, p. 364. 
713 Oswaldo José Vicente relata que foi escalado pelo Comitê Central do PCB como interventor do 
Comitê Estadual do Rio por intermédio de Carlos Danielli (filho de Paschoal Danielli). Oswaldo era 
natural da cidade de Campos - RJ e morador do bairro da Engenhoca, em Niterói. Ingressou no partido 
em 1947, enquanto trabalhava como bombeiro hidráulico na Cia de Comércio e Navegação. Já no ano 
seguinte, Oswaldo passou a servir exclusivamente ao partido, cumprindo tarefas de articulação política 
em viagens pelo interior fluminense e por outros estados do país. Ao terminar a sua tarefa como 
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 Apesar de não termos identificado nenhuma referência explícita de que a 

militância comunista fluminense estivesse abertamente favorável ao titoísmo, 

verificamos que havia uma forte tendência da mesma em tecer alianças com setores 

progressistas e nacionalistas, conforme já abordamos. Nos meios sindicais, as pressões 

de grupos da base já haviam motivado uma inflexão na linha geral do partido desde 

1952 quando este acabou por oficializar o retorno da militância aos sindicatos oficiais e 

a realização de alianças com setores não comunistas, situações estas que já ocorriam na 

prática715.   

 A seção fluminense da Liga de Emancipação Nacional (LEN)716, entidade criada 

com o objetivo de defender a nacionalização das fontes de energia elétrica e da 

distribuição do petróleo, o desenvolvimento da indústria nacional e a reforma cambial, 

fiscal e reforma agrária, configurou mais um espaço onde os trabalhadores tomaram 

parte efetiva. Criada em dezembro de 1954, a LEN fluminense contava com a 

participação de sindicalistas, estudantes, industriais, comerciantes, membros da 

Associação Feminina Fluminense e de lideranças trabalhistas, comunistas e 

socialistas717 que, unificados em torno de bandeiras nacionalistas e reformistas, 

buscavam fazer frente à interferência de grupos estrangeiros em setores estratégicos da 

economia nacional e discutir as bases do desenvolvimento brasileiro.   

 É importante salientar que as denúncias contra a influência estrangeira na 

economia e na política interna brasileira – “o imperialismo norte-americano” – já eram 

                                                                                                                                                                          

interventor no comitê estadual, Oswaldo embarcou para URSS para o curso de capacitação política. Brasil 
Nunca Mais (BNM). Depoimento de Oswaldo José Vicente. DPS, 30/3/1965. 
714 Esta corrente, que foi criada a partir da experiência do governo socialista de Josip Tito na Iugoslávia, 
foi considerada “traidora” por desejar uma linha política mais independente de Moscou e mais voltada 
para as questões nacionais. 
715 Marco Aurélio Santana menciona a importância dos chamados “reformistas” ou “sindicaleiros” na 
mudança na linha sindical do PCB em 1952. Cf. SANTANA, Marco Aurélio. Trabalhadores e militância 
sindical: a relação partido/ sindicato/ classe no Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro (1947-
1964). RAMALHO, José Ricardo e Marco Aurélio Santana (org.). Trabalho e tradição sindical: a 
trajetória dos metalúrgicos. Rio de Janeiro: DPC&A, 2001. p. 177-178.  
716 A entidade foi fundada em 5 de abril de 1954 no Distrito Federal por iniciativa do Centro de Estudos e 
Defesa do Petróleo e da Economia Nacional (CEDPEN), com o objetivo de ampliar e organizar as lutas 
nacionalistas no país. A sua direção nacional contava com 70 membros do Distrito Federal e estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Bahia, Alagoas, Pernambuco, Ceará, Piauí, Maranhão e Pará. A entidade foi fechada pelo presidente 
Juscelino Kubitschek através do Decreto nº 39.338, de 11 de junho de 1956. Liga da Emancipação 
Nacional (LEN) (verbete). In: ABREU, Alzira Alves de et al. (coords). Dicionário Histórico-Biográfico 
Brasileiro. Rio de Janeiro: FGV, 2001. 
717 Participavam da LEN fluminense: o vice-governador eleito pelo PTB no estado do Rio, Roberto 
Silveira (presidente); o deputado federal pelo PTB Aarão Steinbruck (presidente executivo); o vice 
prefeito eleito pelo PTN em Niterói, Wilson de Oliveira; o industrial Cristóvão Carreteiro; a presidente da 
AFF, Irene Vanderley; os líderes sindicais Almir Reis Neto (presidente do Sindicato dos Têxteis), Irineu 
José de Souza (presidente do Sindicato dos Operários Navais), Demistóclides Batista (presidente do 
Sindicato dos Ferroviários) e mais cerca de trinta membros. Cf. Imprensa Popular, 25/12/1954, p. 3. 
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feitas por comunistas. No início do segundo governo Vargas, as negociações 

capitaneadas pelo ministro do exterior João Neves da Fontoura, que era conhecido por 

suas convicções liberais e americanistas718, resultaram na composição da Comissão 

Mista (1951) Brasil- Estados Unidos e no Acordo Militar (1952), acarretaram protestos 

por parte dos comunistas que denunciavam a “transformação do Brasil em uma colônia 

americana” e conclamavam “todos os brasileiros sem distinção de classe, de crença ou 

de partido contra a escravização da nossa pátria”719 (ver anexo nº 3). Já o PTB, apesar 

de contar com lideranças identificadas com o nacionalismo e reformismo, só veio a 

incorporar o nacionalismo como uma bandeira prioritária dentro do partido a partir da 

Campanha do Petróleo e principalmente após o suicídio de Vargas720. Assim, a carta 

testamento deixada pelo presidente apontando os grupos internacionais que desejavam 

aumentar a sua influência no Brasil como um dos responsáveis por sua morte, cumpriu 

um papel fundamental na aliança entre comunistas e trabalhistas que buscaram a partir 

das bandeiras nacionalistas, encontrar formas de articulação: 

 

(...) Vargas contribuía assim para criar, depois de morto, um fator de 
unidade entre as correntes políticas de base operária, algo que jamais 
fizera em vida. (...) Diante do suicídio, poucos lembrariam da 
ambiguidade do regime, que desde 1930 criava leis trabalhistas mas 
raramente garantia o seu cumprimento. O fato de que os novos valores 
estabelecidos pelo mínimo por Vargas somente entraram em vigor 
meses após a sua morte, foi completamente apagado da memória 
histórica. (...) A carta-testamento, ao mobilizar as massas getulistas, 
tornava-se ‘mais fácil a unidade entre comunistas e trabalhistas’, com 
base no nacionalismo comum721.    
 

 A aliança entre comunistas e trabalhistas, no entanto, não era ausente de tensões. 

Além das diferenças doutrinárias e programáticas entre as duas siglas, o PCB, apesar 

                                                           
718 João Neves da Fontoura foi ministro das relações exteriores de 1951 a 1953, mas desde o governo de 
Eurico Dutra (1946-1950), já procurava estabelecer, junto com então ministro do exterior, Raul 
Fernandes, e com o embaixador norte-americano, Herschell Johnson, as bases para uma política externa 
de maior aproximação com os EUA. Devido ao seu protagonismo em negociações que resultaram na 
Comissão Mista (1951) e no Acordo Militar (1952) entre Brasil e EUA, João Neves foi apontado como 
um dos responsáveis pelo afastamento de elementos nacionalistas do segundo governo Vargas (1951-
1954), como o ministro da Guerra, general Estillac Leal. Para mais, ver: João Neves da Fontoura 
(verbete). In: ABREU, Alzira Alves de et al. (coords). Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro pós-
Op. cit.; D’ARAÚJO, Maria Celina Soares. O segundo governo Vargas 1951-1954: democracia, partidos 
e crise política. São Paulo: Ática, 1992. p. 148-191 e GOMES, Ângela de Castro. Partido Trabalhista 
Brasileiro (1945-1965): getulismo, trabalhismo, nacionalismo e reformas de base. In: FERREIRA, Jorge 
et. al. Nacionalismo e reformismo radical (1945-1964). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. Vol. 
2. 
719 APERJ. DPS. Panfletos. 1944-1960. 
720 ALMEIDA, Lucília de. PTB: do getulismo ao reformismo (1945-1964). Op. cit. p. 99. 
721 FORTES, Alexandre. Sul em chamas. Revista Nossa História. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca 
Nacional: Vera Cruz, ago/2004. a.1. n.10. p.32.  
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das suas posturas centralizadoras – por vezes intransigentes – e da sua situação de 

ilegalidade, era um partido que tinha relativa influência junto à classe trabalhadora, 

enquanto o PTB foi durante um bom tempo considerado um partido que reunia 

dirigentes sindicais “pelegos” que tinham pouca ou nenhuma representação junto à 

mesma722. Os trabalhistas, em geral, eram vistos como intimamente ligados ao controle 

estatal e como hesitantes no que diz respeito à tomada de medidas que viessem a 

interferir significativamente nas bases da desigualdade brasileira, mesmo nos momentos 

em que estiveram à frente da máquina estatal e contavam com amplo apoio popular723. 

Por outro lado, o partido contava com todo o legado deixado por Vargas que iam desde 

as suas realizações na esfera trabalhista como – e talvez principalmente – a CLT, até o 

magnetismo da imagem política do presidente que foi positivada sobremaneira após a 

sua morte. Além disso, o PTB passou a contar com lideranças cada vez mais expressivas 

e mais afinadas com a linha “doutrinária reformista” que tinha Alberto Pasqualini como 

seu principal teórico e João Goulart e Leonel Brizola como expoentes de projeção 

nacional.  

 A passagem de João Goulart pelo Ministério do Trabalho, aliás, foi um capítulo 

importante para a “puxada de corda” à esquerda do PTB. Afinal, além de buscar 

estreitar o diálogo com os trabalhadores – inclusive comunistas – Jango tomou medidas 

que estavam em consonância com os anseios da classe trabalhadora, tais como o 

reajuste de 100% no salário mínimo e a proposta de participação de sindicalistas nos 

Institutos de Previdência, por exemplo. Neste sentido, por mais que a tarefa de Jango à 

frente da pasta fosse de apaziguar e neutralizar os trabalhadores “por dentro” do 

Ministério, ele não deixou de acenar-lhes com possíveis concessões724. Os 

desdobramentos destas medidas, que levaram a reação conservadora que culminou no 

afastamento de Jango do Ministério após 8 meses de pasta725, também podem ser 

                                                           
722 D’ARAUJO, Maria Celina Soares de. Sindicatos, carisma e poder: o PTB de 1945-1965. Op. cit. p. 
22-23. Isso não quer dizer, por certo, que o PTB não contasse com elementos progressistas nos sindicatos 
e que procurassem manter um diálogo mais próximo com os comunistas. 
723 A título de exemplo, apesar dos comunistas colocarem-se a favor da unidade e apoiar o governo João 
Goulart, eles criticavam duramente a morosidade do presidente em colocar em prática as anunciadas 
reformas de base. Cf. SANTANA, Marco Aurélio. Homens partidos: comunistas e sindicatos no Brasil. 
Op. cit. p. 99.  
724 ALMEIDA, Lucília de. PTB: do getulismo ao reformismo (1945-1964). Op. cit. p. 133.  
725 Para chegar a este índice, João Goulart encomendou estudos para avaliar as discrepâncias entre o valor 
do salário mínimo e o custo de vida. Neste meio tempo, foi divulgado o Manifesto dos Coronéis 
protestando os baixos salários da oficialidade jovem. Após a divulgação do novo valor do salário mínimo, 
às pressões para a saída de Jango aumentaram. Eram empresários, udenistas, e até o próprio Ministro da 
Fazenda, Oswaldo Aranha, que o acusavam de populista, oportunista e de contribuir para a 
desestabilização econômica. Decorridos oito meses à frente da pasta, Jango deixou o Ministério. Em 1º de 
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apontadas como fatores que contribuíram para a articulação de forças progressistas que 

foram ganhando cada vez mais solidez após a “crise de agosto”.  

 No estado do Rio, o PTB vinha lutando para adquirir maior independência 

política em face ao PSD desde as eleições de 1950. Alguns membros deste partido 

defendiam candidatura própria para governador numa tentativa de libertar-se de vez da 

influência de Amaral Peixoto sobre a sigla, o que só conseguiram efetivamente em 1958 

com a candidatura de Roberto Silveira a governadoria estadual, mesmo a contragosto do 

ex-interventor. Amaral Peixoto, que considerava PTB fluminense nada mais do que um 

apêndice do PSD, impôs a sua candidatura aos trabalhistas em 1950, bem como o apoio 

da sigla a Miguel Couto Filho (PSD) nas eleições estaduais de 1954. O PTB, mesmo 

que dividido, acabou acatando as determinações do Comandante em troca de algumas 

secretarias e da vice- governadoria do estado726.    

 Getúlio Vargas também teve um papel determinante no apoio dado pelo PTB 

fluminense ao PSD nas eleições estaduais. Em 1950, quando resolveu candidatar-se a 

presidência, Vargas selou um acordo com o Partido Social Progressista (PSP) do 

governador pelo estado de São Paulo Ademar de Barros a fim de garantir a sua vitória 

no maior colégio eleitoral do país, em troca do apoio ao político pessepista nas eleições 

presidenciais de 1955727. Desejosos de repetir a fórmula PTB-PSP no estado do Rio, 

alguns trabalhistas começaram a ensaiar um rompimento com o PSD, intenção esta que 

foi frustrada com o ingresso de vários pessedistas no PTB às vésperas da Convenção 

Estadual do partido. Mesmo que a migração partidária fosse justificada pelo desejo 

destas lideranças em apoiar Vargas na sucessão presidencial, ela foi motivada 

principalmente pela necessidade de que pessedistas “de confiança” – ou seja, getulistas 

e amaralistas – continuassem integrando maioria dentro da sigla trabalhista728.  

 O PSD, que estava dividido internamente entre forças pró e antivarguistas, 

acabou lançando a candidatura de Cristiano Machado que recebeu um apoio virtual dos 

candidatos pessedistas ligados a Vargas, como foi o caso de grande parte do PSD 

                                                                                                                                                                          

Maio de 1954, Getúlio Vargas anunciou o reajuste de 100% do salário mínimo, fator este que certamente 
contribuiu para a sua queda. Para mais, ver: ALMEIDA, Lucília de. PTB: do getulismo ao reformismo 
(1945-1964). Op. cit.; D’ARAÚJO, Maria Celina Soares. O segundo governo Vargas 1951-1954: 
democracia, partidos e crise política. Op. cit. 
726 Tanto no governo de Amaral Peixoto quanto no de Miguel Couto, a vice governadoria foi ocupada 
pelos trabalhistas Tarcísio Miranda e Roberto Silveira, respectivamente. Em ambos os governos, o PTB 
ocupou três secretarias. Nas eleições de 1954, o PTB conseguiu eleger também um senador. Para mais 
detalhes, ver: ROCHA, José Sérgio. A Pedra e o Fogo. Op. cit. p. 205-254. 
727 ALMEIDA, Lucília de. PTB: do getulismo ao reformismo (1945-1964). Op. cit. p. 89-90. 
728 Entre as saídas do PSD para o PTB, destacam-se os nomes de Humberto de Martino e Oswaldo 
Fonseca. Cf. Diário do Povo, 22/6/1950, p. 3; Diário do Povo, 12/7/1950, p. 3 .   
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fluminense e de Amaral Peixoto: “Realmente eu fiquei bloqueado na campanha. Não 

podia apoiar abertamente o Dr. Getúlio, mas falava nas obras que eu tinha feito no 

estado na minha administração como interventor. Depois, outros oradores entravam e 

falavam as claras”729. Naquele momento em que a liderança do amaralismo trabalhista 

no estado parecia inconteste, o PSD e PTB fluminense situavam-se em um emaranhado 

político que na prática resumia-se em uma divisão entre, por um lado, pessedistas que 

apoiavam Vargas ou não e, por outro, petebistas que concordavam ou não com a 

interferência de Amaral Peixoto no partido. 

 Depois do resultado das eleições de 1950, porém, esta situação começou a se 

alterar para o PTB. O sucesso eleitoral alcançado pela sigla naquele pleito indicou um 

crescimento do partido não só no que diz respeito ao número de cadeiras conquistadas 

no legislativo, mas pela maior visibilidade dada aos postulados nacionalistas e 

reformistas do PTB a partir da atuação de alguns parlamentares em plenário730. No 

estado do Rio, o PTB conseguiu eleger 14 deputados estaduais e 5 deputados federais, 

registrando um aumento de 6 e 4 parlamentares, respectivamente731. As propostas de 

renovação petebista no estado, no entanto, não partiriam propriamente dos 

parlamentares que atuavam em plenário, mas de lideranças que militavam na base 

trabalhista tal como o advogado Nobel Gavazzoni, principal articulador do Movimento 

Renovador Petebista732:  

 

Eis, pois, a tarefa reservada ao Movimento Renovador Petebista – 
organismo surgido do seio do PTB e que se propõe – marchando lado 
a lado com o partido sempre fiel ao seu programa e a sua disciplina – 
levar a cabo os seus altos desígnios e que outros não são senão 
divulgar o programa social petebista.  
Visa ele elevar cada vez mais o nível político do eleitorado brasileiro 
e, em particular, o petebista, trabalhando, dessa forma, em prol do 
Partido Trabalhista e quiçá, das instituições democráticas.  
(...) 
Chegará a época em que o eleitorado deixará de ser criança e não mais 
se calará com guloseimas. Exigirá ele – e com carradas de razão dos 

                                                           
729 CAMARGO, Aspásia et. al. As artes da política. Op. cit. p. 320. 
730 D’ARAUJO, Maria Celina Soares de. Sindicatos, carisma e poder: o PTB de 1945-1965. Op. cit. p. 
90-91. 
731 Foram eleitos mais: 17 deputados estaduais do PSD, 15 da UDN, 4 do PSP, 1 do PR e 1 do PRP. Já 
entre os deputados federais, foram 7 do PSD, 4 da UDN e 1 do PSP. Em contrapartida ao sucesso eleitoral 
obtido pelo PTB em 1950, o PSD registrou uma queda de 7 deputados estaduais e 3 federais em relação 
as eleições de 1945 e 1945.  
732 Não confundir com o Movimento Trabalhista Renovador (MTR), partido político fundado por 
Fernando Ferrari em 1960, a partir de uma dissidência do PTB. Para mais, ver: Movimento Trabalhista 
Renovador (verbete). In: ABREU, Alzira Alves de et al. (coords). Dicionário Histórico-Biográfico 
Brasileiro (DHBB). Op. cit. 
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homens públicos, efetivo trabalho, cumprimentando fiel dos 
programas partidários, para que estes não se transformem em letras 
mortas733.  

 

 Esboçando uma preocupação com a educação política das massas e ao mesmo 

tempo chamando a atenção para a necessidade dos trabalhistas colocarem-se em defesa 

do programa do partido, Gavazzoni indicava em seu manifesto que as futuras vitórias 

eleitorais da sigla dependeriam do comprometimento das lideranças com as bandeiras 

do trabalhismo. Sobre este aspecto, o advogado advertiu aos seus correligionários que 

não dormissem “sobre os louros da vitória”, referindo-se a projeção que ganhou o 

partido nas eleições de 1950. Segundo Gavazzoni, aqueles bons resultados foram 

obtidos “mais em razão do incontestável prestígio desfrutado pelo seu eminente líder do 

que propriamente pela essência de seu programa político social”734. Essa dependência 

do PTB à imagem de Vargas alertada por Gavazzoni e por outros “doutrinários” dentro 

do partido, só viria a arrefecer com a morte do presidente735. Após o suicídio, a memória 

de Vargas seria cultivada e a sua carta testamento, usada como documento base para 

uma espécie de refundação do partido.  

 Até meados dos anos 1950, porém, as divergências do interior do PTB não se 

situaram apenas no plano ideológico, mas deram-se também – e talvez principalmente – 

por disputas de poder. Logo nos primeiros meses do governo Vargas, os petebistas 

“independentes” do estado do Rio que desejavam se libertar da influência amaralista 

dentro do partido, ingressam no PSP. A unidade temporária obtida pelo partido para 

garantir a sucessão de Vargas, foi rompida tanto por influência da crise deflagrada no 

diretório nacional quanto por disputas de poder dentro do PTB fluminense. No plano 

nacional, a disputa entre Danton Coelho e Dinarte Dornelles pela presidência do partido 

levou a criação da Frente Trabalhista Brasileira ou PTB independente que atraiu tanto 

trabalhistas movidos por ambições de poder quanto àqueles que possuíam uma posição 

crítica em relação ao grupo majoritário dentro da sigla736. Já no estado do Rio, os 

“independentes” foram movidos muito mais por fisiologismo do que por divergências 

ideológicas. Incomodados com a preferência dada aos petebistas amaralistas na 

                                                           
733 Diário do Povo, 27/7/1951, p. 1. 
734 Idem. 
735 ALMEIDA, Lucília de. PTB: do getulismo ao reformismo (1945-1964). Op. cit. p. 57. 
736A dissidência trabalhista era liderada por Danton Coelho, mas outras lideranças como Alberto 
Pasqualini e Lúcio Bittencourt procuravam agir com independência da direção nacional do PTB. Cf. 
D’ARAUJO, Maria Celina Soares de. Sindicatos, carisma e poder: o PTB de 1945-1965. Op. cit. p. 89-
90. 
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distribuição de cargos no governo de Amaral Peixoto, lideranças petebistas como Felipe 

da Rocha, Jayme Ponce de Leon e Renato Silva ingressaram no PSP fluminense 

convencidos da ideia de que teriam mais chances de ascensão política filiando-se ao 

partido de Ademar de Barros737. 

 Nem todos os petebistas classificados como amaralistas, no entanto, eram 

defensores da interferência de Amaral Peixoto sob a sigla. Roberto Silveira, que era 

apontado como governista tanto pela sua participação direta no governo como titular da 

Secretaria de Interior e Justiça quanto pelas relações estreitas que manteve com o 

governador principalmente no início da sua carreira política738, era um ardoroso 

defensor da doutrina trabalhista e mostrar-se-ia um dos maiores entusiastas da 

candidatura própria do PTB para o governo do estado nas eleições de 1954. Este pleito, 

que deu vitória ao candidato pessedista Miguel Couto Filho eleito pela aliança PSD-

PTB, ainda que tenha frustrado as pretensões de Roberto em lançar candidato próprio 

pela sigla do seu partido, deu provas suficientes da sua liderança no estado ao elegê-lo 

vice-governador 268.681(59,6%) dos votos, quase 100.000 a mais do que o segundo 

colocado, Horácio Júnior (UDN), e cerca de 20.000 a mais do que o próprio governador 

eleito739.  

 Apontado por seus opositores como “personalista”, “agitador”, e até 

“comunista”, Roberto Silveira foi uma das principais lideranças trabalhistas da segunda 

metade dos anos 1950. Admirador de Alberto Pasqualini e João Goulart – com quem, 

                                                           
737 Planejando concorrer à presidência nas eleições de 1954, Ademar de Barros desejava ampliar as suas 
bases em território fluminense e para isso, contou com a colaboração do amigo Paranhos de Oliveira 
havia ingressado no PTB para concorrer à deputação federal. Petebista por conveniência, Paranhos 
contribuiu para atrair petebistas para as hostes do PSP, partido para onde migrou também em 1952. Cf. 
ROCHA, José Sérgio. A Pedra e o Fogo. Op. cit. p. 235-239; Diário do Povo, 8/5/1952, p. 1 e 7; Diário 
do Povo, 3/6/1952, p. 1 e 6. 
738 Roberto Silveira ainda estava no primeiro ano da faculdade de Direito quando foi trabalhar no DEIP 
(Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda) por indicação de Amaral Peixoto, em 1943. Em 
1945, Roberto ingressou na Ala Moça do PSD, mas acabou deixando o partido por não ter tido a sua 
candidatura a deputado estadual aprovada pelo segundo nome mais influente do PSD fluminense, o Cel. 
Agenor Barcellos Feio. Em 1947, Roberto ingressou no PTB e foi eleito deputado estadual pelo partido 
em 1947 e 1950, mas deixou a cadeira nesta última para assumir a Secretaria do Interior e Justiça do 
governo de Amaral Peixoto. Após o suicídio de Vargas, a relação entre Amaral Peixoto e Roberto 
começou a encontrar vários pontos de incompatibilização até ser definitivamente rompida em 1958, com 
a decisão do PTB fluminense em lançar candidatura própria a governador. Durante a sua campanha, 
Roberto sofreu oposição aberta de Alzira e Ernani do Amaral Peixoto, que acompanharam o candidato 
pelo PSD, Getúlio de Moura, em seus comícios. Apesar de considerar Roberto “um agitador”, Amaral 
Peixoto acabou lamentando mais tarde o erro de estratégia de Barcellos Feio em empurrar Roberto para o 
PTB: “Era um erro. Porque acabavam ficando mais petebistas do que pessedistas. Foi o caso do Roberto 
da Silveira”. Cf. CAMARGO, Aspásia et. al. As artes da política. Op. cit. p. 244 e 269-271. Para a 
trajetória de Roberto Silveira, ver: ROCHA, José Sérgio. A Pedra e o Fogo. Op. cit.  
739 Miguel Couto recebeu 248.562 dos votos (47,9%) enquanto os demais candidatos a governador José 
Carlos Pereira Pinto (UDN) e Brígido Tinoco (PSB) receberam 182.952 (35,3%) e 74.522 (14,4%), 
respectivamente.  
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aliás, manteve uma forte relação de amizade – Roberto elegeu-se governador do estado 

do Rio em 1958, colocando fim há mais de uma década de hegemonia do PSD à frente 

do governo fluminense. Esta atitude, que selou o seu rompimento definitivo com 

Amaral Peixoto que desejava lançar um candidato próprio pelo seu partido e contar 

mais uma vez com o apoio do PTB, representou a oportunidade do líder trabalhista 

tornar-se conhecido nacionalmente tanto pelas realizações do seu governo quanto pelo 

inegável apoio popular a este. Aliando pragmatismo com fortes convicções trabalhistas 

e reformistas e contando com uma boa dose de simpatia popular, o líder do PTB 

encontrou nos meios sindicais e operários a base para a sustentação para a sua 

campanha, bem como contou com a participação de lideranças operárias para compor o 

seu governo, como veremos mais adiante.   

 O período de dez anos que sucedeu ao suicídio de Vargas foi um dos mais 

expressivos da história do país no que diz respeito à participação dos trabalhadores no 

cenário político nacional. Mais do que apenas “fieis da balança” no jogo eleitoral, os 

trabalhadores passaram a interferir significativamente na construção de um projeto de 

país que estava em curso, seja através da participação direta em “frentes” que levavam a 

bandeira do nacional-reformismo ou por intermédio da sua própria atuação em seus 

congressos e sindicatos. Como afirmou o historiador Murilo Leal sobre aqueles anos “a 

participação popular massiva fez a história mudar”740. 

 Há de se pontuar, porém, a existência de obstáculos. Referimo-nos aqui não 

apenas a contracorrente conservadora expressa na UDN lacerdista ou na Legião 

Anticomunista do Estado do Rio, que em diferentes momentos tentaram enfraquecer ou 

impossibilitar a aliança entre trabalhistas e comunistas fluminenses; mas de possíveis 

embates e contradições existentes no interior desta aliança. Estas contradições, que 

fazem parte do jogo político e enriquecem a análise historiográfica, nem sempre são 

fáceis de ler e identificar. Atentar para elas, porém, constituiu um esforço de análise que 

busca enxergar além de visões dicotômicas, conforme nos indicam Marco Aurélio 

Santana:  

 
(...) a questão da aliança entre PTB e PCB acaba sendo tratada, seja 
numa chave negativa, seja num registro positivo. Ainda que, em 
muitos casos, não se elabore uma análise mais detalhada da aliança, há 
sempre um pano de fundo, ora demonstrando os limites da atuação 
conjunta de “comunistas” e “populistas”; ora evidenciando as 

                                                           
740 LEAL, Murilo. A Reinvenção da classe trabalhadora. Op. cit. p. 255. 
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possibilidades abertas aos setores de esquerda e ao movimento 
operário por essa aliança741.  

  

 Se por um lado, a busca por uma chave explicativa seja ela “negativa” – 

expressa na teoria do populismo de Francisco Weffort – ou “positiva” – cujo 

pioneirismo de análise é atribuído a Luiz Werneck Vianna – vem se mostrando 

ineficaz742; por outro, atentar para os limites e avanços da aliança entre comunistas e 

trabalhistas conduz-nos novamente a uma encruzilhada interpretativa que acaba por se 

inserir novamente dentro de um quadro de referências dual, classificando determinados 

comportamentos e relações mais para o “bem”, ou mais para o “mal”. Essa espécie de 

esquizofrenia acadêmica, nada incomum às análises que procuram olhar para além dos 

muros historiográficos das dicotomias, vem sendo debatida por historiadores – 

notadamente historiadores do trabalho743 – que procuram justamente, a partir da 

complexidade dessas relações, tomar outra direção interpretativa, conforme indicam os 

estudos de Fernando Teixeira da Silva e Hélio da Costa:  

 

Parte da história social do trabalho tem procurado, portanto, relacionar 
dialeticamente estrutura e ação. Trata-se de sublinhar as discrepâncias 
entre as restrições dos sistemas normativos, ressalvando que os 
indivíduos têm “um conjunto diferente de relacionamentos que 
determina suas reações á estrutura normativa e suas escolhas com 
respeito a ela”. A ação social resulta de diferentes escolhas, decisões e 
negociações dos indivíduos frente ao poder constituído, pleno de 
contradições e porosidades. Cabe ao historiador “definir as 
ambiguidades do mundo simbólico, a pluralidade das possíveis 
interpretações desse mundo e a luta que ocorre em torno dos recursos 
simbólicos e também dos recursos materiais”744.   

 

 Dentro desta perspectiva de análise, cremos que não se trata somente de 

identificar de que maneira os trabalhadores souberam aproveitar as brechas para ampliar 

os seus canais de participação política através da aliança de lideranças comunistas com 

                                                           
741 SANTANA, Marco Aurélio. Bravos companheiros: a aliança comunista-trabalhista no sindicalismo 
brasileiro (1945-1964). In: FERREIRA J. & REIS D. A. (org.). Nacionalismo e reformismo radical 
(1945-1964). Op. cit. p. 242-243. 
742 Para uma breve análise sobre a contribuição destes intelectuais neste debate, ver: SANTANA, Marco 
Aurélio. Bravos companheiros. Op. cit., p. 240-247. 
743 Como alguns exemplos, podemos citar: FORTES, Alexandre et. al. Na luta por direitos: estudos 
recentes em história social do trabalho. Campinas: Editora Unicamp, 1999.; NEGRO, Antonio Luigi. 
Paternalismo, populismo e história social. Cadernos AEL, Vol. 11, nº 20/21, 2004. Outra coletânea que 
não foi organizada por historiadores do trabalho, mas que possui artigos chave para este debate é: 
FERREIRA, Jorge (org.). O populismo e sua história – debate e crítica. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2001. 
744 SILVA, Fernando Teixeira e Hélio da Costa. Trabalhadores urbanos e populismo: um balanço dos 
estudos recentes. In: FERREIRA, Jorge (org.). O populismo e sua história. Op. cit. p. 216. 
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trabalhistas ou populistas e nem tampouco de reconhecer os momentos em que foram 

“cooptadas” por elas, ainda que advoguemos em favor da pertinência e relevância deste 

debate. Afinal, se a partir da segunda metade dos anos 1950 reconhecia-se que o país 

não era o mesmo devido a um somatório de fatores conjunturais e estruturais, a classe 

trabalhadora também não o era:  

  

A história brasileira a partir dos anos 40 e, mais especificamente, dos 
anos 50 tem, dentre outras, uma marca muito especial, a da crença da 
transformação do presente com o objetivo de construção de um futuro 
alternativo ao próprio presente. Nesse sentido, as ações humanas 
projetavam-se, deliberadamente, para a construção do amanhã. Havia 
um forte sentido de esperança, caracterizado por uma marcante 
consciência da capacidade de intervenção humana sobre a dinâmica da 
História, buscando-se implementar um projeto de nação 
comprometido principalmente com o desenvolvimento social745.  

 

 Apesar do sentimento de mudança ser projetado para frente, conforme salientou 

Lucília de Almeida, ele não era desenraizado do passado. A ocupação da classe 

trabalhadora nos espaços públicos levantando bandeiras nacionalistas e discutindo os 

rumos políticos do país não era um fenômeno novo, apenas diferente. Diferente tanto 

pelo acúmulo de experiências das lutas anteriores, quanto pelas mudanças geradas pela 

expansão industrial e o incremento da população nas grandes cidades. A pauta 

desenvolvimentista que acabou por aprofundar os debates acerca do padrão de 

acumulação brasileiro baseado no crescimento urbano e industrial, mas também no 

aprofundamento das desigualdades sociais e espaciais, também era colocada pelos 

trabalhadores que incomodamente alertavam as hostes desenvolvimentistas de que não 

era possível falar em desenvolvimento sem debater salário mínimo, desemprego e custo 

de vida746. Mais do que incorporação ou oportunidade de participação, os trabalhadores 

conferiram forma e conteúdo à aliança entre comunistas e trabalhistas.  

 A maior articulação de forças conservadoras que começam a desenhar um perfil 

claramente antagônico na medida em que a aliança entre setores progressistas adquiriam 

maior concretude e coesão, também contribuíram para a tessitura desta aliança. Naquele 

momento, afinal, não se admitia mais lutar pelo o que já havia sido feito, mas lutar pelo 

o que ainda precisava ser construído.  

                                                           
745 NEVES, Lucília de Almeida. Trabalhismo, nacionalismo e desenvolvimentismo: um projeto para o 
Brasil (1945-1964). In: FERREIRA, Jorge (org.). O populismo e sua história. Op. cit  p. 171. 
746 IORIS, Rafael. “Fifty years in five” and What’s in it for us? Development promotion, populism, 
industrial workers and carestia in 1950s Brazil. Journal of Latin American Studies. Vol. 44, nº 2, maio de 
2012. 
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 No estado do Rio, o esforço empreendido por essas forças políticas diversas, 

concorrentes e multifacetadas para a obtenção de uma unidade encontrou nos governos 

trabalhistas de Roberto Silveira (1958-1961) e de seu irmão, Badger da Silveira (1962-

1964), momentos de grande expressividade. Ainda que permeado por disputas, tropeços 

e até cisões, podemos afirmar sem risco de exageros que o território fluminense viveu 

naqueles anos uma das experiências democráticas e populares mais expressivas do país 

no período que antecedeu ao Golpe de 1964.   

 

 “Os trabalhadores querem escolher em quem votar”: política, eleições e 

organização dos trabalhadores 

 

Enquanto os politiqueiros falam numa reforma antidemocrática da lei 
eleitoral e lançam a toda sorte de cambalachos, tirando candidatos do 
bolso do colete uma força nova, atuante, surge no panorama de 
sucessão presidencial, desfazendo o jogo dos que pensam enganar o 
povo. Esta força é o eleitor consciente de sua importância, que deseja 
fazer ouvida a sua voz na própria indicação dos candidatos e do 
programa que irá executar747.  

 

 Em 28 de julho de 1955, foi realizada no Teatro Municipal de Niterói a 

convenção estadual do Movimento Nacional Popular Trabalhista (MNPT).  Tomou 

parte da mesa o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Niterói Almir 

Reis Netto (presidente), o presidente do Sindicato dos Barbeiros de Niterói e São 

Gonçalo Consueto Ferreira Calado (1º secretário) e José Gonçalves Filho, presidente do 

Sindicato dos Vidreiros de Niterói e São Gonçalo (2º secretário)748. Participaram do 

conclave numerosas delegações vindas de 20 municípios do estado que de acordo com o 

diário comunista Imprensa Popular, eram “integradas por operários, camponeses, 

intelectuais, parlamentares, prefeitos e populares eleitos pelos comitês dos bairros 

representando as mais diversas camadas sociais e correntes de opinião”749.  

Entre os principais pontos do Programa do MNPT apresentados na convenção, 

podemos destacar: a defesa da soberania e da indústria nacional, a defesa do monopólio 

estatal do petróleo e das riquezas naturais do país, a garantia do ensino primário 

obrigatório e gratuito, a defesa da reforma agrária e pela adoção de medidas contra a 

                                                           
747 “Antes de votar os trabalhadores querem escolher em quem votar”. Imprensa Popular. 24/05/1955, p. 
2. 
748 APERJ. Divisão de Ordem Política e Social (DOPS). Prontuário de Almir Reis Netto. PRONT. RJ. 
21494.  
749 Imprensa Popular. 30/07/1955. p.3 
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carestia e o aumento do custo de vida, lutar pela defesa da Legislação e dos direitos 

sindicais dos trabalhadores, pela defesa da ampliação da previdência social, pela 

proteção do trabalho dos jovens e das mulheres, dos empregados civis e públicos e do 

trabalhador do campo, sendo estes três últimos elaborados pelos delegados do conclave 

fluminense para serem apresentadas na Convenção Nacional do MNPT que seria 

realizada no mês seguinte em São Paulo750. Na sessão de encerramento da convenção 

estadual do MNPT, o então vereador Afonso Celso Nogueira Monteiro (PSB), declarou 

emocionado: “Vejo nessa reunião de trabalhadores um sinal de que o Brasil vai marchar 

para frente”751.  

 Criado em maio de 1955 na cidade do Rio de Janeiro, o MNPT foi concebido à 

priori como um movimento em prol de uma candidatura própria para a Presidência da 

República. Frequentemente apontado pela polícia política como “um organismo da 

periferia do PC”752, o MNPT configurou, de fato, uma das tentativas do PCB de efetivar 

alianças com setores progressistas e populares, após alguns anos de isolamento e 

sectarismo753.  

Através da criação de comitês e da realização de comícios, o MNPT buscou 

interferir diretamente no jogo eleitoral buscando articular o apoio a um candidato 

nacionalista e popular e que demonstrasse afinidades com o seu programa. O 

movimento chegou mesmo a sugerir uma revisão do apoio concedido pelos petebistas 

ao candidato à presidência da República Juscelino Kubitschek (PSD), aprovado durante 

a realização VIII Convenção Nacional do partido, em abril de 1955754.  Porém, a 

decisão do PTB não foi revogada. Em setembro de 1955, reunidos em Convenção 

                                                           
750 Imprensa Popular. 12/6/1955. p. 1; Imprensa Popular. 30/07/1955. p. 3.  
751 Imprensa Popular. 30/07/1955. p. 3. 
752 APERJ. Divisão de Ordem Política e Social (DOPS). Prontuário de Almir Reis Netto. Op. cit. 
753 Ainda que a linha política do Manifesto de Agosto de 1950 tenha sido essencialmente mantida no IV 
Congresso do partido realizado em novembro de 1954, elas foram amainadas por determinações que 
buscavam estimular a coordenação das lutas dos trabalhadores através de alianças e estratégias que 
visavam angariar vitórias ao partido pela via eleitoral e não apenas pelo enfrentamento direto. 
754 Em 23 de maio de 1955, o jornal Imprensa Popular publicou o teor de um documento enviado pelo 
MNPT ao Diretório nacional do PTB solicitando a “(...) reconsideração do apoio concedido do apoio 
oferecido pelo PTB ao candidato reacionário do PSD”. A pesquisadora Maria Celina d’ Araújo, menciona 
que durante a realização da VIII Convenção nacional do PTB “(...) foram lidas ‘numerosas mensagens de 
populares sugerindo à Convenção o nome do companheiro João Goulart para candidato próprio do partido 
à Presidência da República’. Em seguida foi lida ‘carta do Sr. Luís Carlos Prestes propondo a formação 
de uma frente popular que aliasse trabalhistas e comunistas na disputa das eleições presidenciais”. Cf. 
D’ARAÚJO, Maria Celina de. Sindicato, carisma e poder: o PTB de 1945 a 1965. Op. cit. p. 109.  
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Nacional na capital paulista, o MNPT resolveu apoiar a candidatura de Juscelino 

Kubitschek à presidência e a de João Goulart à vice, nas eleições de outubro de 1955755. 

 Apesar de inicialmente ter se comprometido com o reformismo e nacionalismo, 

o governo de Juscelino caracterizou-se por uma política de contenção salarial e de 

internacionalização da economia. O projeto nacional-desenvolvimentista preconizado 

pelo governo acelerou o desenvolvimento econômico do país, ainda que à custa da alta 

inflacionária e do aumento do custo de vida, visível principalmente no último ano de 

seu governo. Aquela altura, a frágil “união dos contrários”756 representada pela aliança 

PSD-PTB e pelo amplo espectro multiclassista que garantiu a vitória da chapa “J-J” que 

jamais foi fácil de articular, já começava a dar claros sinais de colapso.  

 No estado do Rio, o rompimento da aliança PSD-PTB ocorreu antes mesmo do 

término do mandato de Miguel Couto Filho, em 1958. A tensão entre os dois partidos já 

era visível desde as eleições de 1954, quando os trabalhistas mesmo contrariados e a 

pedido de Getúlio Vargas757, aceitaram compor a aliança com os pessedistas para a 

candidatura de Miguel Couto. Em 1956, a disputa entre as duas siglas acabou ganhando 

as manchetes dos jornais quando o governador, por motivos pessoais, resolveu vetar o 

nome do deputado petebista Luiz Pinto para a presidência da Comissão de Finanças da 

Assembleia Legislativa e exonerar alguns funcionários estaduais nomeados por 

influência deste. A querela por cargos foi então, a gota d’água para os petebistas 

ameaçarem desembarcar do governo, o que ao fim das contas, acabou não ocorrendo. Já 

buscando articular a sua candidatura para a senatoria da República nas eleições de 1958, 

                                                           
755 Em um manifesto eleitoral publicado no jornal Imprensa Popular, Luis Carlos Prestes fazia um alerta 
sobre aquilo que chamou de nova tentativa de golpe patrocinada pelas forças reacionárias e pelos norte-
americanos e conclamava a todos: “unamo-nos para impedir no país a implantação de uma ditadura 
militar fascista, reunamos todas as forças antigolpe, desde operários e camponeses até grandes capitalistas 
e fazendeiros interessados na defesa da Constituição” (Imprensa Popular, 11/8/1955, p. 1). Convertido 
em candidato das liberdades democráticas, Juscelino Kubitscheck foi eleito com 36% dos sufrágios no 
pleito de 3 de outubro de 1955. O candidato à vice, João Goulart, venceu com 44% dos votos alcançando 
uma votação superior ao do próprio presidente eleito. No estado do Rio, Juscelino e Jango venceram as 
eleições com 46% e 56% dos votos válidos, respectivamente. Cf. CPDOC/ FGV. Documentos relativos às 
eleições realizadas em 03 de outubro de 1955. Cuiabá, Niterói, Petrópolis (RJ), etc. EAP psd-r. Série: 
Psd-r – Partido Social Democrático - Regional. Data de produção: 18/12/1954 a 30/1/1956. 
756 ALMEIDA, Lucília de. PTB: do getulismo ao reformismo (1945-1964). Op. cit. p. 183. 
757 Roberto Silveira reuniu-se pessoalmente com Getúlio Vargas no Palácio do Catete para tentar articular 
uma candidatura própria pelo PTB para a governadoria do estado em 1954, visto que ele próprio ainda 
não poderia concorrer ao cargo, pois não ainda não contava com a idade mínima de 35 anos conforme 
previsto em lei. Em acordo selado com Vargas, Roberto e sua comitiva acataram a proposta de apoiar 
Miguel em troca da promessa de lançar candidatura própria em 1958. Em uma Convenção estadual 
concorridíssima, o PTB acabou aprovando a coligação com o PSD e o nome de Miguel Couto como 
candidato ao governo do estado. Cf. ROCHA, José Sérgio. A Pedra e o Fogo. Op. cit. p. 254-256. 



201 

 

Miguel Couto Filho tratou de tentar sanar os desentendimentos com o PTB aproximar-

se cada vez mais daquele partido que apresentava um crescimento visível no estado758.  

 Desde o início do seu governo, Miguel Couto esforçou-se para neutralizar a 

influência de Amaral Peixoto sob a sigla do seu partido. Em Mensagem à Assembleia 

Legislativa em março de 1955, o governador declarou que Amaral Peixoto havia 

deixado o governo em “estado de miséria”759 com um déficit de quase dois bilhões de 

cruzeiros nos cofres públicos. Além disso, Miguel Couto se recusou em acatar as 

indicações do Comandante para compor o seu secretariado, bem como não atendeu aos 

pedidos feitos por este para exonerar de servidores e nomear amaralistas em seu 

lugar760. 

 Em meados de 1957, o acordo entre Miguel, o PTB e também a UDN, começou 

a ser articulado. Buscando assumir uma faceta oportunisticamente mais “trabalhista” e 

diminuir o peso da imagem de empresário da indústria do sal761, Miguel Couto Filho foi 

se aproximando cada vez mais dos trabalhadores recebendo-os no Palácio do Ingá e 

buscando periodicamente marcar presença em sindicatos e congressos de trabalhadores.  

Em 3 de outubro de 1958, em uma disputa surpreendente e acirrada, Miguel Couto foi 

eleito senador com 281.883 dos votos pela Coligação Popular Nacionalista (PTB-UDN-

PSP-PSB-PR e o PCB) derrotando aquela que até então era considerada a principal 

força política do estado, Amaral Peixoto, que recebeu 248.572 dos sufrágios. Este, que 

estava distanciado da política fluminense desde 1956, devido ao cargo que ocupava 

como Embaixador do Brasil nos EUA, acabou deixando o PSD nas mãos do seu ex 

Secretário de Segurança o Cel. Barcellos Feio – que era conhecido por suas posições 

autoritárias e antitrabalhistas – o que veio a comprometer ainda mais a sua popularidade 

e do seu partido.    

O PCB, por seu turno, estava vivendo um período de maior visibilidade e 

ampliação dos seus canais de participação política. No campo legislativo, o partido 

conseguiu eleger como deputado estadual o operário Irineu José de Souza e o advogado 

                                                           
758 Idem, p. 267-266. 
759 Diário do Povo, 24/8/1956, p. 1. 
760 PANTOJA, Silvia. Amaralismo e pessedismo. Op. cit. p. 301. 
761 Miguel Couto Filho era médico por formação e proprietário de uma das maiores salineiras do estado 
do Rio, a Cia. Perynas, localizada em Cabo Frio. Em 1935 foi eleito deputado estadual pelo estado do Rio 
e em 1945 e 1950, foi eleito deputado federal pelo mesmo estado. Em 1953, interrompeu o seu mandato 
para assumir a convite de Getúlio Vargas a pasta da Saúde criada pelo governo naquele mesmo ano. Cf. 
Miguel Couto Filho (verbete). In: ABREU, Alzira Alves de et al. (coords). Dicionário Histórico-
Biográfico Brasileiro (DHBB). Op. cit. 
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Geraldo Reis pelo PSB762 e reelegeu o advogado Afonso Celso Nogueira Monteiro para 

a Câmara Municipal de Niterói pela mesma sigla nas eleições de outubro de 1954. 

Ainda que incomparáveis aos resultados obtidos nas eleições estaduais de 1947, a 

votação expressiva de Irineu José de Souza – que foi o deputado estadual mais votado 

alcançando 9.609 votos763 reafirmou o quanto a militância operária e sindical era 

fundamental para o sucesso eleitoral do partido. Um fator que pode ter contribuído para 

a divisão do voto operário aos candidatos do partido, porém, foi a candidatura de 

lideranças trabalhistas como o ex-operário naval José Bernardo764 e de outros petebistas 

identificados com a bandeira do nacional-reformismo, como Edésio da Cruz Nunes e 

Paiva Muniz765. Neste mesmo pleito, foram eleitos para a Câmara Federal os 

trabalhistas Aarão Steinbruch e Jonas Bahiense, ambos apoiados pelos comunistas766.  

Para além dos cargos eletivos, o PCB começou também a ampliar sua 

representatividade nos meios sindicais. Além dos conselhos e comissões sindicais que 

continuaram sendo estimuladas, as lideranças comunistas conseguiram conquistar a 

direção de várias entidades de classe, bem como começaram a ampliar a sua 

representatividade na executiva das federações de trabalhadores que até então eram 

controladas por “ministerialistas”. No estado do Rio, a partir de meados dos anos 1950, 

lideranças identificadas com a bandeira do nacional-reformismo como Rafael Francisco 

de Almeida (presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Panificação e 

Confeitaria de Niterói) e Almir Reis Netto767 (presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores da Indústria de Fiação e Tecelagem de Niterói) passaram a integrar a 

cabeça de chapa de suas respectivas Federações estaduais, conquistando assim, mais um 

espaço para a articulação de lutas dos trabalhadores e de construção da unidade sindical 

entre as chamadas forças progressistas.   

                                                           
762 Foi eleito também o jornalista de Campos dos Goytacazes João Rodrigues de Oliveira pelo PSB.  
763 CARDIANO, Fernando Pinto. Eleições no Estado do Rio de Janeiro 1945-1986. Op. cit.  
764 Durante o ano de 1953, o ex-operário naval José Bernardo escreveu como colaborador para o jornal 
Diário do Povo. Em seus artigos, Zé Bernardo combatia o fisiologismo dentro do partido e defendia que o 
PTB precisava se transformar efetivamente em um “partido dos trabalhadores”. Cf. Diário do Povo, 
31/3/1953, p. 1; 8/4/1953, p. 3; 2/6/1953, p. 3, entre outros.  
765 Ao todo, foram eleitos 11 deputados estaduais pelo PTB, e mais: 22 (PSD), 10 (UDN), 5 (PSP), 3 
(PSB), 3 (PDC) e 2 (PR). Para deputado estadual, foram eleitos: 6 (PSD), 6 (UDN) e 5 (PTB). Para 
senador, foram eleitos Paulo Fernandes (PTB) e Tarcísio Miranda (PSD). Apesar de verificarmos uma 
queda da bancada trabalhista em relação ao pleito de 1950, observamos que houve uma notável renovação 
da mesma. Dos 11 deputados eleitos apenas dois – Hipólito Porto e Jayme Bittencourt – estavam 
cumprindo o mandato pela segunda vez.     
766 Brasil Nunca Mais (BNM). Depoimento de Oswaldo José Vicente. DPS, 30/3/1965. 
767 Apesar de Rafael Francisco de Almeida e Almir Reis Netto serem apontados como comunistas em 
seus prontuários, ambos passaram a ser aproximar mais do PTB a partir do final dos anos 1950. 
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Um dos resultados expressivos dessa unidade, foi a preparação do I Congresso 

dos Trabalhadores do Estado do Rio realizado na cidade de Petrópolis-RJ, entre 6 e 9 de 

junho de 1957.  A cidade escolhida para a realização do congresso, já havia sido palco 

do I Congresso Nacional dos Trabalhadores da Indústria realizado em agosto de 1949 

no Hotel Quitandinha768. Na ocasião, o PCB fez oposição sistemática a este conclave 

que tinha a frente o “ministerialista” Deocleciano de Holanda Cavalcanti, presidente da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria (CNTI), que por sua vez, 

contava com o respaldo do então governador Edmundo de Macedo Soares e do 

presidente Eurico Gaspar Dutra769. Para fazer frente ao congresso organizado pelo 

CNTI, os comunistas realizaram a I Conferência Sindical Fluminense que ocorreu no 

Teatro Municipal de Niterói em maio de 1950, conforme já abordamos no capítulo 3.  

O I Congresso dos Trabalhadores do Estado do Rio, no entanto, foi realizado em 

outra conjuntura. Comprometidos com a ideia de manter a unidade de suas forças 

políticas para a articulação de suas lutas, 371 delegados de 83 organizações do estado 

do Rio pertencentes a várias categorias profissionais reuniram-se para debater assuntos 

atinentes à sua classe. Um temário composto por 4 itens: assuntos sindicais, previdência 

social, legislação social, questões econômicas e sociais foi proposto para nortear as 

discussões das reuniões preparatórias para o congresso770.  

A mesa da sessão de abertura foi ocupada pelo governador do estado Miguel 

Couto Filho, pelo vice-governador, Roberto Silveira, pelo Delegado Regional do 

Trabalho, Manoel Ferraz, pelos deputados Aarão Steinbruch, Irineu José de Souza e 

Celso Peçanha, pelos membros da comissão executiva do congresso Eurypedes Ayres 

de Castro e Daniel Soares, entre outros. Logo no início, foram feitos agradecimentos 

                                                           
768 O congresso ocorreu de 21 a 25 de agosto e contou com a participação de 650 delegados. Segundo o 
jornal Diário do Povo, os componentes das delegações estaduais foram acomodados no Hotel 
Quitandinha “com todas as despesas pagas pela Confederação”. Diário do Povo, 21/8/1949, p. 2. No 
encerramento do conclave, Dutra, Macedo Soares e o Ministro do Trabalho, Honório Monteiro estiveram 
presentes. Cf. Diário do Povo, 27/8/1949, p. 1 e 2. 
769 Durante o ano de 1950, Deocleciano de Holanda Cavalcanti fez várias visitas aos sindicatos de classe 
de Niterói para organizar a Frente Eleitoral Nacional Operária (FENO), organização criada com o 
objetivo de “orientar o voto do trabalhador”. Sendo uma figura próxima de Hugo Borghi e do próprio 
Dutra, as visitas de Holanda Cavalcanti começaram a dividir opiniões entre os “ministerialistas” da 
capital fluminense que apoiavam Dutra e aqueles que eram mais próximos de Vargas. Cf. Diário do Povo, 
7/3/1950, p. 5; 10/3/1950, p. 5; 12/3/1950, p. 2. Para os objetivos da FENO, ver: CPDOC/ FGV. Cuiabá, 
Niterói, Petrópolis (RJ), etc. Nota incompleta tratando dos objetivos e funções da FENO. GVc 
1954.00.00/26 Série:c- correspondência. Data de produção: 1954. 
770 Imprensa Popular, 28/5/1957, p. 5; Voz Operária, 15/6/1957, p. 6. 
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pelo auxílio financeiro concedido pelo governo do estado e pela Cia. Siderúrgica 

Nacional para a realização do conclave771.  

No decorrer dos trabalhos várias teses foram apresentadas, entre as quais: 

liberdade sindical (Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Carris Urbanos de 

Niterói), regulamentação do direito de greve (Sindicato dos Trabalhadores de 

Explosivos de Vassouras), extinção do Fundo Sindical e aposentadoria com 30 anos de 

serviço (Sindicato dos Operários Navais), Lei de férias e taxa de insalubridade para 

trabalhadores autônomos (Sindicatos da Estiva, dos Arrumadores e da Extração de Sal), 

tese do desenvolvimento industrial (Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de 

Panificação e Confeitaria de Niterói), defesa da reforma agrária e da extensão da 

legislação trabalhista para o campo (Associação dos Lavradores Fluminenses, Sindicato 

dos Empregados Rurais de Campos, Associação Rural de Caxias, Associação dos 

Posseiros de Pedra Lisa, Associação dos Trabalhadores Agrícolas de Barra do Piraí)772.  

Nos debates sobre as teses apresentadas, o tom de denúncia sobre reivindicações 

já há muito tempo almejadas pelos trabalhadores, mas ainda não obtidas e sobre os 

direitos já conquistados, mas ainda não cumpridos em sua plenitude, prevaleceu. Sobre 

liberdade sindical, foram apontadas as “violências de autoridades policiais empenhadas 

de qualquer maneira em dissolver as reuniões trabalhistas”773; sobre o direito de greve 

foi argumentado que apesar deste constituir um direito constitucional, “até hoje 

passados mais de dez anos ainda não teve a sua aplicação plena em virtude da inércia de 

alguns e da influência de outros”774. Em um discurso arrebatador, o presidente da 

Federação dos Trabalhadores da Construção Civil e Mobiliário do Estado do Rio e 

presidente do conclave, Daniel Soares, declarou: 

 

Desejamos salários dignos e não os salários que por aí andam atrás de 
constante elevação do custo de vida sem poder alcançá-lo. (...) 
Salários que permitam o trabalhador educar, instruir e zelar pela saúde 
da família e não salários injustos que deixem os filhos do assalariado 
na miséria, na ignorância e na doença. 
Precisamos da integração do homem do campo na vida social do 
Brasil através de uma reforma agrária em bases corretas que liberte 
nossos irmãos das condições miseráveis em que se encontram. 
(...) 

                                                           
771 Diário do Povo, 8/6/1957, p. 5. 
772 Diário do Povo, 11/6/1957, p. 1, 5 e 8; Diário do Povo, 12/6/1957, p. 1 e 4; Diário do Povo, 
13/6/1957, p. 1 e 4.  
773 Diário do Povo, 11/6/1957, p. 8. 
774 Idem, p. 5. 
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É muito comum apregoarem a liberdade sindical, mas promovam os 
trabalhadores uma reivindicação e não atendidos recorram ao mais 
sagrado direito que lhes permite a Constituição Federal no seu artigo 
157, ou seja, o direito de greve e estarão esses mesmos trabalhadores 
jogados ao desemprego e as perseguições. A Justiça traz a harmonia e 
esta vem acompanhada de paz. Queremos uma paz derivada da justiça 
e não uma paz imposta, policiada e negociada. Ninguém mais do que 
os trabalhadores estão interessados na paz. Pela prática temos 
verificado que muitos fracassaram e os problemas da pátria não foram 
estudados com o carinho merecido. Mas nós, trabalhadores, vamos 
estudá-los775. 

 

Daniel Soares776, que no passado havia sido presidente-interventor do Sindicato 

dos Trabalhadores nas Indústrias de Cimento, Cal e Gesso de São Gonçalo, parecia 

naquele momento, comprometido com as questões essenciais que mobilizavam a classe 

trabalhadora. Colocando em xeque o discurso da “paz social” que procurava dar 

sustentação a aliança multiclassista preconizada pelo governo de Kubitscheck, a fala de 

Daniel chamava a atenção para eterna violência policial, intolerância patronal e para 

falta de liberdade sindical que ainda assombravam os trabalhadores, bem como colocava 

o “dedo na ferida” do discurso desenvolvimentista ao denunciar as progressivas perdas 

salariais dos trabalhadores e o aumento do custo de vida.  

Personagem controverso, Daniel Soares começou a participar do movimento 

sindical logo após o fim do Estado Novo. Ao longo da sua trajetória, Daniel buscou 

apoiar campanhas e tomar parte de comícios e congressos sindicais comunistas, ao 

mesmo tempo em que tentava se perpetuar em cargos dentro da estrutura sindical 

corporativa. Em 1953, tornou-se delegado fluminense da CNTI onde procurava manter 

mais interlocuções com lideranças progressistas como Eurypedes Ayres de Castro e 

Clodismidt Riani, do que com o “ministerialista” e eterno presidente da entidade, 

Deocleciano de Holanda Cavalcanti. No início dos anos 1960, Daniel participou ao lado 

                                                           
775 Diário do Povo, 8/6/1957, p. 5. Grifos nossos. 
776 Daniel Soares ingressou na militância sindical no período pós-Estado Novo. Em 1945, enquanto 
tentava ingressar na diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Cimento, Cal e Gesso de 
São Gonçalo Daniel participou do I Congresso Sindical Fluminense onde declarou todo o seu apoio a 
CTB. Durante o governo Dutra, o sindicalista foi mantido à frente da entidade e em 1950, após a 
realização de eleições, foi reconduzido ao cargo. De acordo com denúncias publicadas no Diário do 
Povo, Daniel assegurou a sua vitória por meio de eleições fraudulentas. No início dos anos 1950, quando 
já havia assumido a presidência da sua Federação de classe, Daniel se torna delegado fluminense da CNTI 
e em 1959, tesoureiro da entidade. Após o golpe de 1964, Daniel acompanhou uma comitiva para entregar 
um memorial ao Gen. Castelo Branco manifestado “o seu agrado pela deposição Sr. João Goulart, pelas 
Forças Armadas e pelo combate ao extremismo”. Após esta data, Daniel passa a compor a diretoria da 
CNTI. Cf. Última Hora, 13/4/1964, p. 8. As demais informações foram obtidas em: Tribuna Popular, 
11/12/1946, p. 5; Diário do Povo, 24/12/1950, p. 3; Diário do Povo, 22/9/1953, p. 1; Novos Rumos, 17-
20-26/11/1959, p. 11; Última Hora, 30/5/1964, p. 2. 
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de Riani do movimento de renovação da CNTI que pretendia a saída de Holanda 

Cavalcanti da presidência da entidade. Porém, nas eleições de dezembro de 1961, 

Daniel recua em seu apoio ao movimento de oposição e acaba compondo chapa com os 

ministerialistas, que ao final, acabam sendo derrotados777.     

Diferente de Avelino Gomes de Castro, cujo “peleguismo” foi marcado pelo 

consórcio aberto com agentes da repressão para expurgar opositores e manter-se 

eternamente no poder, Daniel Soares procurou usar as suas “sete vidas” tentando moldar 

cada uma delas de acordo com as exigências políticas de que cada momento. Em 

meados dos anos 1950, quando grande parte da classe trabalhadora assumia um discurso 

bastante afinado com as ideias nacional-reformistas, Daniel usava a sua boa oratória 

para encontrar apoio entre os seus interlocutores. Assim, ao reconhecermos o “lugar da 

fala” de Daniel podemos identificar não apenas o mosaico de tendências que buscavam 

encontrar consenso em torno da almejada unidade sindical; mas conseguimos perceber 

também como entre tantas forças políticas uma delas – reformista, nacionalista e 

progressista – claramente se hegemonizava. 

 Entre as teses aprovadas, destacamos: a defesa da paz, contra o colonialismo, 

pela emancipação nacional, contra a entrega de Fernando de Noronha aos norte-

americanos, pela defesa do petróleo, contra a carestia de vida e contra o “mercado 

negro”, por aumento de salários, pelo desenvolvimento industrial, pela reforma agrária, 

pela liberdade sindical, pelo direito de greve, pela organização de uma central sindical 

única de trabalhadores, pela melhoria no sistema de previdência social, entre outras 

reivindicações específicas de cada categoria778. Havia entre os congressistas um 

sentimento geral de urgência para que antigas reivindicações fossem cumpridas 

imediatamente através de cobranças sistemáticas feitas ao Executivo e parlamentares e 

que as questões relativas ao desenvolvimento nacional fossem levadas a um amplo 

debate junto às bases de cada categoria e ao conjunto da sociedade. 

Pela primeira vez, um congresso de trabalhadores no estado teve continuidade 

em mais uma edição que ocorreu em maio de 1959. Um terceiro congresso chegou a ser 

articulado e marcado para ocorrer em maio de 1964, mas em virtude do golpe, ele 

acabou não acontecendo. Em todo esse período que começa no início da década 1950 e 

                                                           
777 Novos Rumos, 25-31/12/1965, p. 5; Novos Rumos, 17-23/11/1961, p. 2; Novos Rumos, 15-21/12/1961, 
p. 2. Foi consultado também: Clodismidt Riani (verbete). In: ABREU, Alzira Alves de et al. (coords). 
Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro (DHBB). Op. cit.; Deocleciano de Holanda Cavalcanti 
(verbete). In: ABREU, Alzira Alves de et al. (coords). Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro 
(DHBB). Op. cit. 
778 Voz Operária, 15/6/1957, p. 6. 
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se estende até a instalação da ditadura no país, vários congressos nacionais e estaduais 

foram organizados com o objetivo de costurar a unidade sindical e construir uma base 

de lutas comum entre os trabalhadores. Entre os encontros ocorridos em âmbito 

nacional, destacamos o Congresso Sindical Nacional como o de maior expressão; entre 

os congressos regionais mais importantes que ocorreram na capital fluminense neste 

período, destacamos além do II Congresso dos Trabalhadores do Estado do Rio, o II 

Congresso Regional da Previdência Social, que ocorreu em junho de 1954, o II 

Congresso Fluminense de Lavradores que aconteceu em agosto de 1960 e a I e a II 

Conferência de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas Fluminenses que ocorreu em 

setembro de 1959 e 1961. 

O II Congresso dos Trabalhadores do Estado do Rio ocorreu entre 27 e 29 de 

junho no Teatro Municipal de Niterói. Participaram do conclave cerca de 300 

delegações de todo o estado e mais representantes dos estados de São Paulo, Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará e Distrito Federal. Assim como o 1º congresso 

realizado em 1957, foram debatidos temas atinentes à classe e questões relativas ao 

desenvolvimento do país. Naquele conclave, porém, temas como reforma agrária, Lei 

Orgânica da Previdência Social, e o controle da remessa de lucros para o exterior foram 

especialmente debatidas, bem como foram feitas propostas específicas sobre mudanças 

na legislação, funcionamento dos Institutos de Aposentadoria, fiscalização do trabalho, 

pagamento de abonos, entre outros779.  

Um dos temas que reservou maiores atenções por parte dos congressistas foi a 

proposta de encampação da Cia. Brasileira de Energia Elétrica (CBEE), subsidiária da 

empresa norte-americana Bond and Share. Esta empresa, que era concessionária do 

serviço de energia elétrica no estado desde 1905, teve o seu contrato expirado pela 

segunda vez em 1955, mas mesmo assim, ainda explorava os serviços quando deveria 

                                                           
779 Algumas teses aprovadas no II Congresso de Trabalhadores do Estado do Rio: 1) Modificação do Art. 
445 da CLT estipulando que o contrato individual de trabalho não poderia ser superior a quatro anos e 
inferior a doze meses e no caso de descumprimento da lei, o empregador teria que pagar além dos 
direitos, uma indenização ao trabalhador; 2) Que fosse conferida aos fiscais do IAPI as mesmas 
prerrogativas de fiscalização do MTIC; 3) Que o pagamento da taxa de insalubridade incidisse sobre o 
salário total e não apenas para o mínimo; 4) Instituição do13º salário em todo o território nacional. Além 
destas, foram aprovadas teses que partiam de demandas específicas de determinadas categorias como a 
instalação de refeitório para os funcionários da SERVE, bem como propostas que giravam em torno de 
relações internacionais, como o reatamento das relações comerciais com a URSS e demais países 
socialistas. Cf. Diário do Povo, 5/7/1959, p. 7. Sobre informações a respeito do referido congresso, foram 
consultadas também: Diário do Povo, 27/6/1959, p. 1; Diário do Povo, 28/7/1959, p. 1; Diário do Povo, 
30/6/1959, p. 1; Diário do Povo, 3/7/1959, p. 1; Novos Rumos, 3-9/7/1959, p. 4.  
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tê-lo entregue ao estado sem ônus algum para este780. Durante o congresso, foi 

estabelecida uma comissão permanente para esclarecer a população sobre os direitos do 

estado e exigir dos parlamentares e do então governador Roberto Silveira providências 

para a sua imediata encampação, o que acabou efetivamente ocorrendo em 1960 após os 

trabalhadores de a CBEE deflagrarem uma greve de 3 dias781.  

Roberto Silveira, que havia sido eleito governador do estado do Rio em outubro 

de 1958 com o apoio expressivo da classe trabalhadora, queixou-se na ocasião da 

“ingratidão” dos trabalhadores da CBEE. Há meses o governador vinha através do seu 

Secretário do Trabalho, Jonas Bahiense, realizando mesas redondas conciliatórias com 

os empregadores buscando evitar que os trabalhadores da companhia – que nunca 

haviam entrado em greve – paralisassem as suas atividades. Estes, que vinham tentando 

garantir o cumprimento do acordo que estabelecia um aumento de Cr$800 em seus 

salários, deram um ultimato à empresa que mais uma vez, não honrou o compromisso. 

Assim, em 29 de abril de 1960, os trabalhadores da CBEE declararam-se em greve. 

Acompanhados por rodoviários que também se encontravam em greve e por operários 

navais que tinham acabado de sair de uma782, os trabalhadores da CBEE seguiram em 

passeata até o Palácio do Ingá, exigindo que fosse iniciado imediato o processo de 

encampação da empresa, bem como tivessem assegurados o pagamento de todos os seus 

direitos. Em 2 de maio, após a empresa anunciar a incorporação dos Cr$800,00 aos 

salários e mais o pagamento de todos atrasados a partir de 1º de maio de 1958, os 

trabalhadores cessaram a greve. Naquele mesmo dia, a Assembleia Legislativa do 

estado do Rio encaminhou um projeto autorizando ao Executivo iniciar o processo de 

tombamento dos bens da empresa783.  

Eleito pela Coligação Popular Nacionalista (PTB-UDN-PSP-PSB-PR e o PCB) 

com 56,6% dos votos784, Roberto Silveira assumiu o governo do estado do Rio 

                                                           
780 A concessão do serviço foi renovada pelo governo do estado em 1930. Em 1955, apesar do contrato 
com a empresa ter-se expirado pela segunda vez, o governo do estado não reivindicou a encampação e a 
CBEE continuou explorando o serviço. Cf. Novos Rumos, 3-9/7/1959, p. 4.      
781 Novos Rumos, 3-9/7/1959, p. 4; Novos Rumos, 13-19/5/1960, p. 2.      
782 Os rodoviários da capital fluminense estavam paralisados desde o dia 29 de abril juntamente com os 
rodoviários de São Gonçalo, Magé, São João de Meriti, Duque de Caxias, Petrópolis e Três Rios para 
obtenção de aumento salarial. No dia 5 de maio, os rodoviários conseguiram um reajuste de 30% sem que 
fossem aumentadas as tarifas. Já os operários navais, que estavam paralisados pelo pagamento de 10% da 
taxa de insalubridade haviam suspendido a greve em 29 de abril diante da promessa do governo de 
atender a reivindicação dos trabalhadores. Novos Rumos, 13-19/5/1960, p. 2; Ultima Hora, 5/5/1960, p. 2. 
783 Diário do Povo, 26/2/1959, p. 1 e 5; Novos Rumos, 13-19/5/1960, p. 2.      
784 O único rival na disputa com Roberto foi o candidato Getúlio de Moura (PSD) que recebeu 43,4% dos 
votos. Para vice-governador foi eleito Celso Peçanha (PSD) com 53,9% dos votos contra os 46,1 % de 
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respaldado por uma ampla aliança partidária e um forte apoio popular. A sua cerimônia 

de posse realizada em 31 de janeiro de 1959, foi acompanhada por uma multidão que 

tomou as ruas e as escadarias do Palácio do Ingá com faixas e cartazes em alusão a 

vitória do governo que Roberto gostava de chamar de “popular nacionalista do estado 

do Rio”. Na assistência, estavam presentes representantes de sindicatos, federações, 

associações de classe, Centros Pró-Melhoramentos da capital e de vários municípios do 

estado. Ao lado de Roberto, estava o vice-presidente João Goulart e o prefeito também 

eleito em outubro de 1958, Wilson de Oliveira (PTN). Este, que mais cedo também 

havia conduzido uma multidão as ruas para acompanhar a sua posse, foi o segundo 

prefeito eleito em Niterói após a cidade recuperar a sua autonomia em dezembro de 

1952785. 

A aliança que conduziu Roberto Silveira ao Ingá não era a das mais fáceis de 

administrar. Para compor o seu secretariado, o governador reservou seis pastas para o 

PTB, 3 para a UDN e 1 para o PSB786, sendo que dois dos udenistas escolhidos para 

ocupar as secretarias – Jorge Loretti e Mário Guimarães – tinham cumprido um papel 

importante na adesão da UDN fluminense à Coligação Popular Nacionalista que elegeu 

Roberto. Este partido, que chegou a sofrer ataque aberto da maior liderança da UDN 

nacional, Carlos Lacerda, teve dificuldades para aprovar a aliança na convenção 

estadual do partido que contou com a presença da Banda de Música787 udenista e até 

mesmo do próprio Lacerda, que tentou, em vão, evitar a concretização do que ele 

chamava de “pacto udeno-janguista liderado pelo petebo-comunista Roberto 

Silveira”788.   

                                                                                                                                                                          

Paulo Araújo (PTB) que foi candidato pela mesma coligação que elegeu Roberto (PTB-UDN-PSP-PSB-
PR e o PCB).  
785 A autonomia de Niterói foi aprovada pelo Senado em 13 de dezembro de 1952, mas somente em 
outubro de 1954 que ocorreram eleições para o executivo fluminense. Nesta data, foi eleito Alberto Fortes 
(UDN) com cerca de 36.000 votos e em segundo lugar, ficou Alcides Pereira da Silva com 16.000 votos. 
Segundo Emmanuel de Macedo Soares, apesar de ser udenista, Amaral Peixoto tinha predileção por 
Alberto Fortes. Cf. SOARES, Emmanuel de Macedo. A prefeitura e os prefeitos de Niterói. Niterói: 
Êxito, 1992. 
786 PTB: Cordolino Ambrósio (Casa Civil); Augusto de Gregório (Finanças); Edésio da Cruz Nunes 
(Segurança); Paiva Muniz (Transportes e Comunicações); Jonas Bahiense (Trabalho); Vandir de Carvalho 
(Agricultura); UDN: Jorge Loretti (Administração), Mario Guimarães (Interior e Justiça); PSB: João 
Rodrigues de Oliveira (Saúde). Cf. ROCHA, José Sérgio. A Pedra e o Fogo. Op. cit. p. 327.  
787 Ala parlamentar da UDN que se destacou por sua oposição aos governos Vargas, Juscelino e João 
Goulart e por seus discursos inflamados. Sobre a UDN, ver: BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. A 
UDN e o udenismo: ambiguidades do liberalismo brasileiro (1945-1965). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1981.  
788 Para evitar a aliança com os trabalhistas, Carlos Lacerda chegou até mesmo a pensar em se candidatar 
a à governadoria fluminense. Porém, com a exceção de alguns nomes como Raul Fernandes, por exemplo, 
a UDN do estado do Rio, não era lacerdista. Além dos já citados, a aliança com o PTB tinha o apoio de 
80% dos diretórios do estado e contava com o suporte de nomes de peso da UDN fluminense, como 
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O PCB fluminense, que mantinha relações amistosas com Roberto, não 

encontrou resistências para apoiar a candidatura do petebista. Além disso, em 1958, era 

outra diretriz partidária que entrava em vigor. A “Declaração de Março de 1958” 

buscava superar os postulados estabelecidos pelo IV Congresso, indicando que a luta 

deveria ser direcionada em prol das reformas estruturais, das liberdades democráticas, 

do desenvolvimento nacional e da elevação de vida do povo. Para isso, era estimulada a 

composição de alianças nacional-reformistas como a Coligação Popular Nacionalista e a 

Frente Nacionalista Fluminense (FNF), entidade pluripartidária e multiclassista criada 

em 1957, com o objetivo de viabilizar alianças eleitorais e propor mudanças para o 

desenvolvimento social e econômico do estado e do país789.  

Para selar o acordo com o PCB, Roberto Silveira precisou se comprometer a 

indicar o trabalhista Jonas Bahiense para a Secretaria do Trabalho, bem como lançar a 

candidatura do líder ferroviário Aristóteles Miranda pela sigla do PTB. Aristóteles 

acabou não sendo eleito, mas os comunistas conseguiram eleger o presidente do 

Sindicato dos Operários Navais, João Fernandes, como representante no legislativo 

estadual pela sigla do PSB. Para a Câmara Federal, o PCB apoiou a candidatura de 

Aarão Steinbruch (PTB) e de Domingos Velasco (PSB), sendo que somente o primeiro 

foi eleito790. O partido apoiou ainda a candidatura do líder têxtil Almir Reis Netto como 

vice-prefeito791 e José Leomil (UDN) para a prefeitura de Niterói792.    

                                                                                                                                                                          

Saramago Pinheiro. Após aprovada por ampla maioria, a UDN tentou ainda impugnar, sem sucesso, a 
aliança com o PTB. ROCHA, José Sérgio. A Pedra e o Fogo. Op. cit. p. 276-288. 
789 Criada sobre eco da Frente Parlamentar Nacionalista (FPN) organizada pelo Senado e Câmara Federal 
no ano anterior, a Frente Nacionalista Fluminense (FNF) reuniu lideranças de diferentes partidos, 
representantes de associações como a União Fluminense dos Estudantes e a Associação Pró-
Melhoramentos de Niterói, líderes de várias categorias sindicais e federações de trabalhadores 
mobilizados em torno de uma agenda nacionalista e reformista.  Em seu primeiro congresso realizado em 
21 de abril de 1958, a FPN definiu como seus objetivos principais: 1) estabelecer uma política 
nacionalista para o Brasil; 2) formular as reivindicações fluminenses de caráter nacionalista; 3) apoiar a 
indústria de base e a indústria manufatureira fluminense, bem como o setor energético, de transportes, 
comunicações, comércio de exportação e importação no estado do Rio; 4) Estruturar o movimento 
nacionalista no Estado do Rio, com a elaboração de programas, estatutos e a formação de uma diretoria. 
O Semanário. 22/04/1958. p.10. Apesar de não ter conseguido se estruturar conforme o previsto, 
articulando-se mais em caráter não oficial - à semelhança da FPN, a organização da FNF foi essencial 
para articular a aliança que garantiu a vitória de Roberto Silveira à governadoria fluminense nas eleições 
de 1958. 
790 Inicialmente, os comunistas indicaram o nome de Afonso Celso Nogueira Monteiro como deputado 
federal, mas este acabou desistindo. Nas eleições de 1958, foram eleitos para a Câmara Federal: 6 
deputados pelo PSD, 5 pelo PTB, 4 pela UDN, 1 pelo PSB e 1 pelo PSP. Para a Assembleia Legislativa, 
foram eleitos: 15 deputados pelo PSD, 13 pelo PTB, 7 pela UDN, 8 pelo PSP, 3 pelo PSB, 3 pelo PDC, 3 
pelo PR e 2 pelo PTN. Comparando dados desta eleição com as eleições de 1954, observamos uma clara 
queda na representatividade do PSD no legislativo estadual (de 22 parlamentares para 15) e uma ascensão 
do PTB (de 11 para 13) e PSP (de 5 para 8).  
791 Apesar de também ter sido procurado pelo candidato que acabou vencendo o pleito, Wilson de 
Oliveira, Almir Reis Netto recebeu apenas 5.213 votos, ficando em 6º lugar como candidato mais votado 
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A candidatura do operário Almir Reis Netto para o cargo de vice-prefeito 

demonstra o quanto trabalhadores do estado do Rio vinham dando claras demonstrações 

de força e interferindo decisivamente no jogo político-partidário estadual. Almir, que 

assim Rafael Francisco de Almeida era apontado como “perigoso comunista”793 pela 

polícia política fluminense, foi a partir do final dos anos 1950 se aproximando cada vez 

mais do PTB e tomando posições importantes no governo de Roberto Silveira.  

A aproximação de Almir e Rafael às hostes trabalhistas nos indica que não 

foram apenas os comunistas que conseguiram atrair militantes para as suas fileiras 

através da aliança PCB-PTB. O que observamos, na realidade, é que enquanto o PTB 

fluminense vinha se apresentando como uma opção político-partidária mais afinada com 

os postulados do nacional-reformismo, o PCB fluminense vinha caminhando em um 

flagrante descompasso com grande parcela da militância do partido. Afinal, os 

principais dirigentes do Comitê Regional do PCB – Maurício Grabois, Carlos Danielli e 

Lincoln Oest – eram favoráveis à adoção de uma linha mais revolucionária pelo PCB e 

mantinham uma posição crítica a nova “linha pacífica” adotada pelo partido em 1958. 

Após a posse de Roberto Silveira no governo estadual, o debate entre os 

dirigentes do Comitê Regional e seus opositores dentro do partido, se acirrou. Enquanto 

os primeiros não poupavam críticas as “posições de direita dos comunistas do Estado do 

Rio”794 ou à “maneira deformada e unilateral”795 que a militância fluminense 

interpretava a Declaração de 1958; os segundos apontavam as dificuldades enfrentadas 

pelos militantes do partido em aproveitarem as “amplas possibilidades” abertas pelo 

novo governo em virtude da “persistência por parte dos comunistas mais responsáveis 

de se aferrarem a posições mais sectárias, contrariando no fundamental, a atual linha 

política dos comunistas”796. Como solução para este impasse, Mauricio Grabois, 

Lincoln Oest e Carlos Danielli foram afastados da direção do Comitê Regional do 

                                                                                                                                                                          

em uma eleição que teve nove candidatos a vice-prefeito e deu vitória a Dalmo Oberlaender (PSP). O 
Fluminense, 17/10/1958, p. 1. 
792 Brasil Nunca Mais (BNM). Depoimento de Oswaldo José Vicente. DPS, 30/3/1965. 
793 APERJ. DOPS. Prontuário de Almir Reis Netto. PRONT. RJ. 21.494.; APERJ. DOPS. Prontuário de 
Rafael Francisco de Almeida. PRONT. RJ. 22.631.  
794 DANIELLI, Carlos. A verdade sobre a política dos comunistas no estado do Rio. Novos Rumos, 1-7 de 
julho de 1960, p. 14. 
795 OEST, Lincoln. Experiências da luta eleitoral no estado do Rio de Janeiro. Voz Operária, 7/2/1959, p. 
4.  
796 SANTOS, Miguel Batista. A vida confirma plenamente a atual linha política no estado do Rio. Novos 
Rumos, 3-9 de junho de 1960, p. 7. 
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partido e um novo quadro de dirigentes foi eleito797. Em 1961, eles e mais um grupo de 

membros do partido, como João Amazonas, Diógenes Arruda e Pedro Pomar, foram 

expulsos das fileiras do PCB após serem acusados de manterem atividades que foram 

classificadas como “antipartidárias e divisionistas” 798.   

O afastamento de Grabois, Oest e Danielli da direção regional do partido antes 

mesmo que eles sofressem expurgos por parte do Comitê Nacional, indica o quanto o 

grupo que já vinha esboçando posturas nacionalistas e “aliancistas” desde o início dos 

anos 1950 passou a ser força majoritária dentro do PCB fluminense. Para este grupo, era 

importante que o PCB participasse mais do governo, ainda que salientassem a 

necessidade de manter uma “posição independente” e já tecessem críticas a posturas que 

classificavam como “vacilantes” 799 do governador.  

. 

A vitória da Coligação Popular Nacionalista em 3 de outubro, 
constituiu, de fato, um acontecimento de grande significação política 
no estado do Rio.  A eleição do Sr. Roberto Silveira para governador 
foi um golpe sério desferido contra as forças mais reacionárias do 
Estado.  
(...)  Por outro lado, é oportuno analisar melhor a composição do atual 
governo estadual no sentido de uma posição e uma atuação. As forças 
que compõem e apoiam o governo Roberto Silveira são bastante 
heterogêneas. Certos setores das forças udenistas que apoiaram o 
chefe do Executivo do Estado – e mesmo alguns elementos do próprio 
PTB – são os que tomam, dentro e fora do âmbito governamental, as 
posições mais reacionárias, procurando a todo custo contrariar e negar 
o caráter democrático e de conteúdo nacionalista que vem tendo o 
governo fluminense em certos aspectos800.      

 

Tentando equilibrar-se meio a ampla aliança que o elegeu e buscando ao mesmo 

tempo, demarcar uma posição firme em favor dos seus propósitos, Roberto assumiu o 
                                                           
797 Esta decisão foi deliberada por cerca de 70 membros que estavam reunidos na Conferência Regional 
Pró-Quinto Congresso realizada na casa do médico Paulo Pimentel, em Niterói. Nesta mesma 
conferência, que foi coordenada por Luis Carlos Prestes, foi eleito o novo quadro de dirigentes do Comitê 
Estadual do PCB, entre os quais o ferroviário Aristóteles Miranda e o líder camponês José Pureza.Cf. 
Brasil Nunca Mais (BNM). Depoimento de Oswaldo José Vicente. DPS, 30/3/1965.  
798 Em fevereiro de 1956, após a divulgação do relatório de Nikita Khruschev no XX Congresso do PCUS 
denunciando os crimes de Stálin, o PCB sofreu forte impacto. O partido ficou dividido entre 
“renovadores”, “pragmáticos” e “conservadores”. Os “renovadores” que tinham como o seu principal 
expoente Agildo Barata foram acusados de “liquidacionistas” e foram logo excluídos do partido. Após a 
reorientação da linha política do partido através da “Declaração de 1958” e a expulsão das lideranças que 
faziam críticas a ela, o PCB alterou o nome da sigla para Partido Comunista Brasileiro (e não mais do 
Brasil). No ano seguinte, os dissidentes que foram expulsos fundaram o PC do B (Partido Comunista do 
Brasil). Cf. PANDOLFI, Dulce. Camaradas e Companheiros. Op. cit. p. 177-179. O presidente do 
Sindicato dos barbeiros de Niterói e São Gonçalo, Consueto Ferreira Calado e Alzira Costa Reis (esposa 
de Grabois) também foram expulsos do partido. APERJ. DOPS. Prontuário de Palmir Antônio da Silva. 
PRONT. RJ. 22.600.  
799 SANTOS, Miguel Batista. A vida confirma plenamente a atual linha política no estado do Rio. Op. cit. 
800 Idem. 
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governo reafirmando o seu compromisso com o nacionalismo, com os “ideais de 

emancipação econômica contra grupos de dominação internacional”, com o respeito a 

“todas as liberdades públicas”, e principalmente, “na defesa dos interesses do povo”801. 

Por mais que fosse católico por formação, as frequentes menções a Deus feitas em seu 

discurso de posse não foram por acaso. Durante a campanha, Roberto sofreu uma 

cruzada difamatória liderada por párocos conservadores do estado, tais como o vigário 

de São Gonçalo Menceslau Valiukevicius, que engrossando o coro ao lado de Carlos 

Lacerda, acusavam-no de “ateu” e “comunista” em seus sermões dominicais 802.    

Apesar de não ser comunista e de procurar sempre que possível, em seus 

discursos, reafirmar a sua posição dentro dos postulados doutrinários do trabalhismo803, 

o governador sempre conviveu desde os tempos de estudante, com o rótulo de 

comunista804. Já no início da sua carreira política, Roberto possuía trânsito livre em 

diferentes meios sindicais e operários e não por acaso já era apontado pela polícia 

política como um dos próceres da República Sindicalista805. Como vice-governador do 

governo de Miguel Couto Filho, Roberto acabou assumindo uma posição semelhante à 

de Jango na vice- presidência, ou seja, a de ouvir os trabalhadores e de intermediar 

greves806. 

À frente do executivo estadual, Roberto continuou recebendo trabalhadores e 

sindicalistas no Palácio do Ingá, mas para atender melhor as reivindicações dos mesmos 

o governo criou a Secretaria do Trabalho, bem como nomeou como o seu assessor 

sindical o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Panificação e 

Confeitaria de Niterói, Rafael de Almeida. Essa espécie de “Ministério do Trabalho” em 

                                                           
801 Discurso de posse de Roberto Silveira. Cf. Diário do Povo, p. 1 e 4. 
802 Cf. ROCHA, José Sérgio. A Pedra e o Fogo. Op. cit. p. 320. 
803 APERJ. DOPS. Prontuário de Roberto Silveira. PRONT. RJ. 3833.  
804 Roberto havia sido fichado como comunista no DOPS por conta da sua participação em campanhas, 
congressos e comícios organizados pelo PCB e por este motivo, teve o seu visto negado pela Embaixada 
norte americana para acompanhar João Goulart em visita oficial aos EUA em 1956. Apenas depois da 
visita de uma comitiva americana escalada para sondá-lo, Roberto teve o seu visto aprovado e pôde 
embarcar junto a Goulart para os EUA. Cf. ROCHA, José Sérgio. A Pedra e o Fogo. Op. cit. p. 320. 
805 “ Sr. Comissário, o cidadão Ecy Tavares na qual o mesmo dá conta das atividades do Exmo. Sr. Dr. 
Roberto Silveira dentro dos sindicatos, quando é sabidamente proibido por lei a atividade política nos 
mesmos. Pois o referido vem por todos os meios e modos e toda vez que lhe é possível estar presente em 
reuniões sindicais e locais de trabalho a fim de agitar os trabalhadores e acenando-os com melhores 
salários através de dissídios coletivos e não sendo os mesmo atendidos, o único caminho teriam que 
recorrer a greve. O que não podemos esquecer é que o antigo sonho da República Sindicalista é 
acalantado por esses maus brasileiros que se dizendo amigo dos trabalhadores, os levam para o caminho 
que atentam contra a tranquilidade da nação, haja visto as visitas que o senhor vice-governador tem feito 
a ilha do Viana e outros setores navais com o deputado Irineu José de Souza, elemento este sabidamente 
comunista (...)”. In: APERJ. DOPS. Prontuário de Roberto Silveira. Op. cit. p. 263-265. 
806 ALMEIDA, Lucília de. PTB: do getulismo ao reformismo (1945-1964). Op. cit. p. 182-191. 
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escala estadual acabou por centralizar as mesas de negociação entre patrões e 

empregados, função esta antes exercida quase que exclusivamente pela Delegacia do 

Trabalho. Ainda que esta não pudesse ser substituída pela Secretaria do Trabalho no que 

diz respeito às suas atribuições, a criação desta pasta buscava não só demarcar o caráter 

acentuadamente trabalhista do governo, mas objetivava também neutralizar possíveis 

movimentos grevistas, tal como pudemos observar no caso da greve dos trabalhadores 

da CBEE. 

 

 
             Fig. 13: Roberto Silveira com representantes sindicais no Palácio do Ingá. Em pé, próximo a 

Roberto, destacado pelo investigador, visualizamos Rafael de Almeida. 1959. 
Fonte: APERJ. DOPS. Prontuário de Roberto Silveira. Op. cit 

 

Entre medidas tomadas pelo governo que buscavam atender algumas das 

reivindicações dos trabalhadores, destacamos: a criação de 50 cargos de inspetor do 

trabalho com a finalidade de investigar a aplicação das leis trabalhistas; a isenção de 

imposto predial para entidades de classe807, a escolha de um representante dos 

trabalhadores da indústria para a Comissão de Abastecimento e Preços (COAP)808 e 

mudanças na administração da empresa estatal responsável pelo serviço de bondes, a 

SERVE, chegando-se a se cogitar que a companhia fosse gerida pelos próprios 

trabalhadores809. Foi também durante o governo de Roberto Silveira que os Institutos de 

Aposentadorias e Pensões (IAPs) passaram a contar com representantes dos 

trabalhadores em sua direção. Este tema, que era bastante caro aos trabalhadores 

fluminenses que chegaram inclusive, a organizar uma Comissão Estadual da 

                                                           
807 Diário do Povo, 21/3/1959, p. 1; Diário do Povo, 24/6/1959, p. 1. 
808 Almir Reis Netto foi escolhido pelo governo para o posto. Última Hora, 7/12/1959, p. 2. 
809 Segundo José Sergio Rocha, esta ideia só não foi adiante porque os bondes como meio de transporte 
foram ficando obsoletos. Cf. ROCHA, José Sérgio. A Pedra e o Fogo. Op. cit. p. 344; Diário do Povo, 
22/2/1959, p. 1. 
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Previdência Social810, também contou com o esforço de Silveira para que a lei fosse 

finalmente aprovada em 1960811.   

Também ainda no primeiro ano de seu governo, Roberto Silveira lançou dois 

projetos que se destacaram tanto pelo seu pioneirismo quanto pelo seu caráter 

reformista: o Movimento Popular de Alfabetização e o Plano Piloto de Ação Agrária. O 

primeiro, realizado em parceria com a Campanha Nacional de Educandários Gratuitos, 

tinha como horizonte “extinguir o analfabetismo no estado do Rio”812. O movimento 

contou com a colaboração da sociedade civil que foi estimulada a criar escolas de 

alfabetização em prédios alugados pelo governo ou cedidos por particulares. Os 

alfabetizadores constituíram-se basicamente de voluntários que encamparam o lema da 

campanha: “Onde houver 10 analfabetos haverá uma escola do Movimento Popular de 

Alfabetização”813. 

Já o Plano Piloto de Ação Agrária – transformado por pressão da Assembleia 

Legislativa em Plano de Colonização e Aproveitamento de Terras Devolutas814 – tinha 

como objetivo desapropriar terras do estado em favor dos posseiros, bem como 

examinar casos de litígio. Este projeto, que foi justificado pela intensificação dos 

conflitos de terras no interior do estado e na Baixada Fluminense, atendia as 

reivindicações tanto dos trabalhadores do campo quanto das cidades, ambos 

mobilizados em torno da bandeira da Reforma Agrária, naquela época ainda não era 

uma atribuição exclusiva da União815.  

Através do Plano Agrário, foram encaminhados 18 decretos de desapropriação 

sendo 11 deles na Baixada Fluminense, onde foram registrados episódios de extrema 

violência praticada por grileiros – e muitas vezes com a colaboração da polícia – contra 

                                                           
810 Além da comissão, os trabalhadores organizaram mesas redondas, congressos e convenções abordando 
o tema da Previdência Social. Diário do Povo, 13/3/1958, p. 2. 
811 ALMEIDA, Lucília de. PTB: do getulismo ao reformismo (1945-1964). Op. cit. p. 200. 
812 O Fluminense, 13/9/1959, p. 1 
813 Idem. Segundo dados coletados por José Sergio Rocha, em dezembro de 1959, 36 escolas de 
alfabetização passaram a funcionar e Duque de Caxias e dois meses depois 11 foram inauguradas em 
Nilópolis.  ROCHA, José Sérgio. A Pedra e o Fogo. Op. cit. p. 392. 
814 O projeto inicial chamava-se “Plano Piloto de Reforma Agrária”, pois previa além da desapropriação a 
obrigatoriedade dos proprietários de terra do estado declararem o justo valor das suas terras para cálculos 
do imposto territorial, exceto àquelas que forem destinadas para fins de desapropriação. Após sofrer forte 
oposição do PSD e alguns parlamentares da UDN, o “Plano Agrário” sofreu nova redação voltando-se 
para colonização de terras do próprio estado e mantendo dubiedade no que diz respeito à desapropriação e 
acabou sendo aprovado em junho de 1959. Cf. GRYNSZPAN, Mario. Mobilização camponesa e 
competição política no estado do Rio de Janeiro (1950-1964). Rio de Janeiro: UFRJ/ Museu Nacional, 
1987. Dissertação de mestrado. Vol. 1.p. 235-237. 
815 MEDEIROS, Leonilde Sérvolo (org.). Bráulio Rodrigues da Silva: memórias da luta pela terra na 
Baixada Fluminense. Rio de Janeiro: Mauad X, 2008. P. 96. 
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lavradores816. Estes, que vinham se organizando no campo para realizar ocupações e 

combater os despejos, já haviam obtido vitórias no governo de Miguel Couto Filho 

quando este desapropriou terras do estado localizadas em Casemiro de Abreu-RJ e em 

uma fazenda em Nova Iguaçu-RJ para acomodar lavradores que haviam sido expulsos 

de suas terras817.  

Ainda que fosse objetivo do Plano Agrário estabelecer, junto aos assentamentos, 

escolas rurais, cooperativas agrícolas, postos de assistência médica e a instalação de 

subdelegacias da polícia agrária para combater os grileiros, poucas foram às 

desapropriações que deram certo de acordo com este planejamento inicial preconizado 

pelo governo818. A maior parte dos assentamentos dependeu, na realidade, da 

organização dos trabalhadores que precisavam se articular para combater as constantes 

tentativas de despejos feitas grileiros, proprietários e pela polícia819. As denúncias a 

respeito da ineficácia da polícia agrária nas tentativas de expulsão dos camponeses das 

terras desapropriadas, aliás, estiveram no cerne das críticas feitas pelos comunistas ao 

plano do governo. Por outro lado, ainda que as críticas do PCB tivessem fundamento, 

elas guardavam em si um profundo descontentamento com Roberto Silveira por este ter 

incentivado a criação de uma federação de lavradores ligada ao PTB – a Federação dos 

Lavradores do Estado do Rio de Janeiro (FLERJ) – mesmo depois da criação da 

Federação dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Rio de Janeiro (FALERJ), que 

contava com a participação de comunistas820.   

Após a morte de Roberto Silveira em um acidente de helicóptero em fevereiro de 

1961, o Plano Agrário foi levado adiante pelo vice-governador do estado, Celso 

Peçanha (PSD) e foi mantido parcialmente durante o governo do seu irmão, Badger da 

                                                           
816 GRYNSZPAN, Mario. Luta pela terra e identidades sociais. História, Ciências, Saúde Manguinhos. 
Vol. 5 (Suplemento), p. 255-272. Julho de 1998. 
817 Em 1955, os lavradores expulsos das terras em Xerém ficaram acampados no Campo de São Bento, 
em Niterói até serem assentados nas terras do estado em Casemiro de Abreu. Diário do Povo, 26/6/1955, 
p. 1; Cf. GRYNSZPAN, Mario. Mobilização camponesa e competição política no estado do Rio de 
Janeiro (1950-1964). Op. cit. p. 231-232.   
818 Segundo dados coletados por José Sergio Rocha, foram menos de dez assentamentos que deram certo. 
Cf. ROCHA, José Sérgio. A Pedra e o Fogo. Op. cit. p. 398. 
819 Sobre as lutas de lavradores fluminenses contra despejos, além dos já citados, ver: RIBEIRO, Felipe 
Augusto dos Santos. “Quem é mais útil ao país: aquele que planta ou o que fica na cidade só comendo?”: 
os trabalhadores rurais fluminenses e a luta por desapropriação de terras (1962-1963). Estudos Históricos 
Rio de Janeiro, vol. 28, no 56, p. 305-322, julho-dezembro 2015; PUREZA, José. Memória Camponesa. 
O´DWYER, Eliane Cantarino (org.). Rio de Janeiro: Marco Zero, 1982; PUCU, Judite Rodrigues. 
Mulheres, memória e o PCB. Op. cit. (entrevista com Josefa Pureza).  
820 A FALERJ foi criada por ocasião do I Conferência de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas 
Fluminenses, realizada em 1959 em Niterói e a FLERJ foi criada um ano depois. Cf. GRYNSZPAN, 
Mario. Mobilização camponesa e competição política no estado do Rio de Janeiro (1950-1964). Op. cit. p. 
240-243. 
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Silveira (1962-1964). Este, que apesar de posicionar-se favoravelmente pela reforma 

agrária condenava a prática de ocupação de terras, sendo este um dos principais motivos 

para os seus embates com os comunistas821.  

 

 
Fig. 14: Roberto Silveira com os operários no 8º aniversário do SERVE. 3/7/1959. 

Fonte: APERJ. DOPS. Prontuário de Roberto Silveira. Op. cit.  
 

Sem simular as suas intenções de candidatar-se a presidência da República, 

Roberto Silveira realizou um governo progressista e eficiente do ponto de vista 

administrativo822. Trabalhista convicto, o governador buscou aproximar-se dos 

trabalhadores sem fazer qualquer tipo de restrição à filiação política dos mesmos, ainda 

que buscasse ao mesmo tempo, criar uma base operária de apoio ao seu governo 

“popular nacionalista”. Para isso, Roberto procurou à semelhança do que fez João 

Goulart na vice-presidência, nomear trabalhadores para ocupar determinados postos-

chave do seu governo a fim de neutralizar possíveis conflitos823. Porém, se em algum 

momento, ao tomar tais medidas, Roberto intentava arrefecer o número de greves – 

ainda que não se opusesse a elas – a sua estratégia não foi bem sucedida. Em número 

crescente, não só as greves, mas os protestos contra a carestia se multiplicavam, 

motivados tanto por suas bandeiras, quanto pela maior liberdade de atuação que um 

governo progressista como o de Roberto possibilitava.  

 A sua morte precoce causou comoção não apenas no estado do Rio, mas em 

diversas partes do Brasil. Roberto, potencial candidato a presidência da República já era 

                                                           
821 Idem, p. 244-252. 
822 Para sanar o déficit de 750 milhões nos cofres do governo, Roberto saneou contas públicas, cortou 
cargos comissionados e tomou medidas polêmicas como a legalização do “jogo do bicho” cuja renda 
deveria ser revertida para a saúde e programas de assistência social. Cf. ROCHA, José Sérgio. A Pedra e 
o Fogo. Op. cit. p. 329-345; 398. 
823 ALMEIDA, Lucília de. PTB: do getulismo ao reformismo (1945-1964). Op. cit. p. 186-188. 
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reconhecido por suas realizações à frente do governo do estado do Rio e por suas 

aparições públicas ao lado de João Goulart. A sua atuação frente ao episódio do 

“Quebra-quebra das barcas” ocorrido em maio de 1959 na capital fluminense, também o 

creditou popularidade, tanto para aqueles que o apoiaram, quanto para aqueles que o 

condenaram. Os sentimentos de amor e ódio que circundaram a imagem de Roberto 

Silveira fazem com que até hoje se levantem suspeitas de que o seu acidente foi na 

realidade, um atentado, mesmo nada tenha sido provado a esse respeito824.  

 

O fakir  e o Caneco: lutas contra a carestia e alta do custo de vida 

 
Eu viajei o mundo inteiro/ E venci 
Na tentativa em que fiz pra ser fakir 
Renunciei, hoje não sou mais campeão 
De ser fakir, cansei/ Quero ser “Canecão” 
Fakir já fui, e não gostei/ Deitado em cima de 
prego/ Muita fome já passei  
Senhores,é melhor ser Canecão/Me alimento com 
fartura e não tenho indigestão/Canecão... 
Canecão.... 
 
(“Bloco do Fakir” do Metalúrgico E. C.. Carnaval 
de 1957)825. 
 

 
 Centro de Niterói, 24 de outubro de 1955. Após 101 dias em jejum, o fakir 

Jathan programou uma grande passeata até o estádio Caio Martins para que o público 

pudesse acompanhar a sua triunfal saída da urna de vidro a qual se mantinha por todo 

esse tempo, a fim de quebrar o recorde mundial de jejuns. Para assistir ao espetáculo, 

milhares de pessoas se acotovelavam nas ruas localizadas em torno da Praça Martim 

Afonso para ver de perto o fakir e principalmente, os artistas da Rádio Nacional que 

estavam previstos para comparecer ao evento. 

 No momento em que a caixa de vidro começou a se mover, um princípio de 

tumulto foi registrado devido à grande quantidade de pessoas que tentava disputar 

                                                           
824 Roberto embarcou em um helicóptero em Petrópolis a fim de sobrevoar a região de Santo Antônio de 
Pádua para avaliar os estragos de uma enchente que ocorreu no município. Assim que alçou voo, o 
helicóptero colidiu em um arbusto e pegou fogo. Roberto chegou a ficar internado no hospital por sete 
dias quando veio a falecer em 28 de fevereiro de 1961. Acreditando na hipótese de atentado, a sobrinha 
de Roberto, Ana Maria Silveira encaminhou um pedido a Comissão Nacional da Verdade para investigar 
o caso. Cf. “Roberto Silveira foi vítima de atentado, afirma sobrinha de ex-governador”. 
http://onortefluminense.blogspot.com.br/2014/06/roberto-silveira-foi-vitima-de-um.html. Acessado em: 
20/4/2016. A biografia de Roberto Silveira escrita pelo jornalista José Sérgio Rocha a pedido do seu filho, 
Jorge Roberto Silveira, no entanto, não menciona nada a esse respeito.  
825 Diário do Povo, 3/3/1957, p. 8. 
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espaço ombro a ombro para acompanhar o cortejo do fakir. Foi neste momento, que 

uma das duplas de policiais da Polícia Militar (PM) que tentava sustentar o cordão de 

isolamento em torno da caixa de vidro que mantinha Jathan, se exasperou com os 

empurrões da multidão e começou a desferir socos contra as pessoas, atirando ao chão 

uma mulher que segurava uma criança no colo e encontrava-se “em adiantado estado de 

gestação”826. A resposta da população foi imediata. Aos gritos e empurrões, a multidão 

tentou revidar a agressão da dupla de policiais que imediatamente evadiu-se dali 

escondendo-se em um prédio. Perseguindo-os, os populares se amotinaram em frente ao 

edifício onde começaram a arremessar pedras contra os policiais. A cada aparição de um 

novo “Cosme e Damião” – como eram popularmente conhecidas as duplas de soldados 

da Polícia Militar – uma nova leva de pedras e paus era direcionada contra eles. Os 

policiais, assim como a tropa de choque da PM que chegou uma hora depois para tentar 

conter a multidão, revidavam com tiros e rajada de metralhadora para o alto827.        

 Naquele dia, foram registradas duas horas de confronto direto entre os que 

atacavam com pedras e os que respondiam com armas de fogo. Os jornais locais 

noticiaram na primeira página aquilo que chamaram de “revolução”828 ou “verdadeira 

praça de guerra”829. Também conferindo destaque a notícia, o jornal Imprensa Popular 

nominou de “Bastilha” o que ocorrera na capital fluminense naquele dia 24 de outubro 

de 1955. Enfatizando a hostilidade com que foram recebidos não só o comandante da 

PM, mas os “tiras” da Secretaria de Segurança, o jornal ressaltava a recepção calorosa 

que foi dada aos militares do Exército que apesar de destacados para tentar conter os 

ânimos da população, foram recebidos como aliados sobre aplausos e aos gritos de “O 

Exército é do povo”830.  

 Até a meia noite daquele dia uma multidão ainda permanecia de prontidão na 

Praça Martim Afonso. Mais cedo, o comércio havia cerrado as suas portas “temendo 

depredações”831. Durante os tumultos, chegou a correr a notícia de que a gestante e a 

                                                           
826 Diário do Povo, 25/10/1955, p. 2. 
827 Sobre este acontecimento, foram consultados os jornais: Diário do Povo, 25/10/1955, p. 2; Última 
Hora, 25/10/1955, p. 7; O Fluminense, 25/10/1955, p. 1; Imprensa Popular, 26/10/1955, p. 5; Diário 
Carioca, 25/10/1955, p. 10; Diário da Noite, 25/10/1955, p. 6. 
828 Diário do Povo, 25/10/1955, p. 2. 
829 O Fluminense, 25/10/1955, p. 1. 
830 Imprensa Popular, 26/10/1955, p. 5. Os jornais: Diário da Noite e Última Hora (já citados) também 
enfatizaram a maneira amistosa com que o Exército foi recebido pela população. O Diário do Povo, 
também salientou as hostilidades feitas aos agentes da Secretaria de Segurança. Todos os jornais 
consultados, no entanto, posicionaram-se favoravelmente à reação do povo e condenaram a ação dos 
policiais. 
831 Diário do Povo, 25/10/1955, p. 2. 
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criança agredida haviam morrido, mas o saldo oficial de feridos registrou apenas que 

cinco homens haviam dado entrada nos hospitais em virtude de escoriações por pedras, 

cassetetes, coronhadas e até um ferimento a sabre. Entre os feridos, um operário, um 

caixeiro viajante, um funcionário público, um soldado da PM e um sem profissão 

declarada. O fakir Jathan, apesar do quadro clínico de desnutrição, passava bem.  

 Dois anos depois do ocorrido, o herói que vencera o “campeonato mundial da 

fome”832 ainda era cantado pelos sambistas que compunham marchinhas em sua 

homenagem. No carnaval de 1957, porém, outro herói foi lembrado pelo Bloco do Fakir 

do Metalúrgico E. C.. Canecão, que ficara famoso na cidade por “digerir matérias 

estranhas”833 em troca de dinheiro, foi saudado pelos foliões como o grande ídolo 

daquele momento. De forma irônica e bem humorada, o bloco dos metalúrgicos 

apontava que a solução para o problema crônico da fome do país era apenas uma 

questão de adaptação do próprio estômago.  

 Afinal, os fatores que eram apontados como responsáveis pela alta no índice do 

custo de vida desde a entrada do Brasil na 2ª Guerra, pareciam inalterados. Permanecia 

a especulação, a alta de preços, o monopólio dos intermediários, os problemas de 

abastecimento, as dificuldades nos transportes de mercadorias, a desvalorização salarial. 

O salário mínimo, que era corrigido a cada dos anos e passou a ser reajustado uma vez 

por ano a partir de 1959, frequentemente estava defasado em relação ao custo de vida.  

A inflação, em contrapartida, seguia em escala ascendente: 20% (1955), 38,9% (1959), 

65% (1961) e 83% (1963)834.  

 Em Niterói, os órgãos oficiais de estatística continuavam indicando que os 

custos com alimentação comprometiam grande parte da renda mensal do trabalhador, 

correspondendo a 55% do salário mínimo entre 1954 a 1964835. A matemática que 

estabelecia estes índices ainda não levava em conta outros aspectos mais difíceis de 

mensurar, tais como: a ausência de produtos nos mercados, as distorções dos preços 

                                                           
832 Diário da Noite, 25/10/1955, p. 6. 
833 Diário do Povo, 3/3/1957, p. 8. 
834 LINHARES, Maria Yedda Leite Linhares e Francisco Carlos Teixeira da Silva. História Política do 
Abastecimento (1918-1974). Op. cit. p. 157. 
835 Entre 1954 e 1964, o salário mínimo sofreu 7 correções, sendo que em fevereiro de 1964 ele duplicou, 
passando de Cr$21.000 para Cr$42.000. Neste período, Niterói esteve entre as capitais que possuía um 
dos valores mais altos do salário mínimo, ficando apenas um pouco atrás dos valores estabelecidos no Rio 
de Janeiro e em São Paulo. Para estes mesmos anos, o IBGE indica que na cidade de São Paulo os custos 
com alimentação equivaliam a 43% do salário mínimo e na cidade do Rio de Janeiro (após 1960, estado 
da Guanabara) correspondiam a 50% do salário. Cf. IBGE. Anuário Estatístico do Brasil. 1955. p.353; 
IBGE. Anuário Estatístico do Brasil. 1964. p. 276.   
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tabelados pela COFAP836, a má qualidade dos gêneros comercializados, o não 

pagamento dos valores do salário mínimo estabelecidos por lei837, entre outros fatores 

que contribuíam ainda mais para o agravamento da situação de insegurança 

estrutural838 dos trabalhadores.   

 Diferente do período da 2ª Guerra, porém, os debates em torno da carestia não 

ficavam apenas restritos ao governo ou à imprensa e tampouco as filas dos mercados – 

ainda que encontrasse lugar neles também. Como vimos, desde o imediato pós-guerra, o 

tema da carestia vinha sendo objeto de uma progressiva politização principalmente em 

virtude das mobilizações coletivas dos trabalhadores feitas através de sindicatos, 

intersindicais, frentes amplas, comitês, associações de bairro, congressos, comícios, 

panfletos, entre outros. A este respeito, pesquisadores como Rafael Ioris e Murilo Leal 

atentam – sob diferentes enfoques – para como a luta contra a carestia se configurou um 

importante vetor de participação política dos trabalhadores neste período. 

 Enquanto Rafael Ioris839 chama a atenção para como o tema da carestia 

mobilizou os trabalhadores para a elaboração de um projeto alternativo de 

desenvolvimentismo com maior distribuição de renda e reforma agrária; Murilo Leal840 

trabalha com o conceito thompsoniano de “economia moral” para analisar como os 

protestos contra a carestia contribuíram para dar voz a um “sujeito coletivo” que 

buscou, através de alianças e divulgação das suas demandas, legitimar as suas ações nos 

espaços públicos. 

                                                           
836 A Comissão Federal de Abastecimento e Preços (COFAP) foi criada em 26 de dezembro de 1951 com 
objetivos semelhantes ao da Coordenação de Mobilização Econômica da 2ª Guerra, ou seja, fixar preços e 
controlar o abastecimento. Para auxiliar a COFAP, foram criadas nas capitais dos estados as COAPs 
(Comissão de Abastecimento e Preços) e nos municípios as Comaps (comissões municipais de preços), 
cujas atribuições e organização eram determinadas pela COFAP. Comissão Federal de Abastecimento e 
Preços (verbete). In: ABREU, Alzira Alves de et al. (coords). Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro 
(DHBB). 
837 Como pudemos observar no capítulo 2, os próprios dados oficiais indicavam que os salários pagos aos 
operários da indústria eram, em geral, levemente inferiores ao salário mínimo. Dados coletados em julho 
de 1954 indicam que o salário médio dos contribuintes do IAPI no estado do Rio era de Cr$2.256 ou seja, 
um pouco abaixo do salário mínimo de Cr$2.400 que passou a entrar em vigor neste mesmo mês. Dados 
de abril de 1957 indicam que o salário médio de um operário da indústria de transformação no país era 
Cr$3.791 e da indústria têxtil Cr$3.695. O valor do salário mínimo que vigorava neste período era 
Cr$3.800,00. IBGE. Anuário Estatístico do Brasil. 1955. p.355; IBGE. Anuário Estatístico do Brasil. 
1960. p. 213. 
838 SAVAGE, Mike. Classe e História do Trabalho. In: BATALHA, Cláudio H. M., SILVA, Fernando 
Teixeira da., FORTES, Alexandre (org). Culturas de classe. Op. cit. 
839 IORIS, Rafael. “Fifty years in five” and What’s in it for us? Op. cit. Dialogando com Ioris, destacamos 
aqui o trabalho de Thomas Coelho Garcia, que procura pensar como o desenvolvimentismo foi formulado 
pelo movimento sindical. GARCIA, Thomas Coelho. A luta contra a “carestia da vida” dos anos 1950-
1960 como uma luta sindical desenvolvimentista. Ponto de Vista, nº 10, outubro 2013. 
840 LEAL, Murilo. A Reinvenção da classe trabalhadora. Op. cit. 
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Dialogando com ambos, consideramos que na década de 1950, os trabalhadores 

passaram a desempenhar não apenas o papel de protagonistas no cenário político 

brasileiro, mas assumiram também a tarefa de coautores de uma agenda política que 

buscava garantir o desenvolvimento econômico do país com um maior equilíbrio na 

distribuição das riquezas nacionais, democracia e equidade de direitos. Sobre este 

aspecto, salientamos aqui a importância do Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos (DIEESE)841 – também ressaltados por Ioris e Leal – como 

uma entidade criada pelos trabalhadores e que cumpriu um papel fundamental no 

aprofundamento do debate político acerca da carestia, da política salarial e do custo de 

vida e das bases do desenvolvimento brasileiro.  

Porém, para além dos debates travados dentro dos sindicatos, nos congressos 

sindicais e até mesmo através das greves por melhorias salariais, os motins urbanos e 

“quebra-quebras” também contribuíram para aprofundar as discussões políticas em 

torno do tema da carestia neste período. Sobre este aspecto, Murilo Leal chama a 

atenção para certa legitimidade que parlamentares, organizações populares, lideranças 

políticas e acrescentaríamos aqui, parte da imprensa davam a estes episódios. Segundo o 

autor, “A legitimidade dessas manifestações decorria do fato de que a ameaça da 

violência entrava geralmente como ingrediente de uma teatralização da revolta, mais do 

que como um método de luta”842.  

Partindo desta afirmativa de Murilo Leal, consideramos que os motins urbanos e 

“quebra-quebras” funcionaram não só como uma “teatralização da revolta”, mas como 

uma espécie de “contrateatro”843 do discurso desenvolvimentista emanado pelo 

Estado844. Concordamos com o autor que na maior parte das vezes, o “quebra-quebra” 

não era fruto de uma de uma ação previamente deliberada pelos trabalhadores, embora 

este não estivesse ausente do repertório de lutas dos mesmos. Por outro lado, mais do 

que o acionamento de uma “justiça moral” estas manifestações “espontâneas” 

                                                           
841 Entidade criada em 1955 durante uma reunião no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e que 
buscava, entre outros objetivos, produzir tabelas e estudos sobre o custo de vida – muitas vezes entrando 
em conflito com os dados oficiais – a fim de fornecer subsídios para negociação salarial dos 
trabalhadores.   
842 LEAL, Murilo. A Reinvenção da classe trabalhadora. Op. cit. p. 180. 
843 THOMPSON, E. P. Costumes em comum. São Paulo: Cia. das Letras, 1998. p. 64-67; NEGRO, A. L. e 
SILVA, S. (orgs.) E. P. Thompson. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Campinas: Editora da 
Unicamp, 2001. p. 239-240. 
844 Cabe salientar, que o discurso desenvolvimentista como sinônimo de industrialização, progresso e paz 
social não era apenas emanado pelo Estado. Sobre a participação do empresariado na elaboração deste 
discurso, ver: NEGRO, Antonio Luigi. Linhas de Montagem: o industrialismo nacional-
desenvolvimentista e a sindicalização dos trabalhadores. São Paulo: Boitempo, 2004. 
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juntamente com outras ações mais ou menos “articuladas” (“passeatas da fome”, 

comícios contra a carestia, protestos contra a alta de preços) funcionavam como um 

conjunto concatenado de práticas coletivas que ao ganhar visibilidade nos espaços 

públicos, acabavam colocando em xeque a imagem de um Brasil próspero e moderno 

propagandeado pelo slogan “50 anos em 5” do governo de Juscelino Kubistchek.  

 E foi cerca de um ano antes da inauguração de Brasília, que outra capital – 

Niterói – foi palco do maior motim urbano da história da cidade: “o quebra-quebra das 

barcas”. Iniciado na manhã em 22 de maio de 1959, os protestos foram motivados pelas 

enormes filas que se formaram para fazer o embarque de passageiros nas lanchas da 

Marinha, destacadas naquele dia para fazer a travessia entre Niterói e Rio em virtude da 

greve dos trabalhadores das frotas. As filas não eram novidade e tampouco as greves 

dos marítimos. Naquela manhã, porém, a longa fila de espera foi acompanhada por 18 

fuzileiros navais que tentavam organizar os passageiros em uma fila única apontando-

lhes ostensivamente metralhadoras e cassetetes. As reclamações, esbarrões e pequenas 

discussões que naquele dia haviam começado mais cedo, foram se avolumando845.  

  Além disso, o clima vinha tenso nos meses que antecederam a revolta. Desde o 

início daquele ano, os marítimos já haviam feito algumas paralisações e era forte a 

iminência de uma greve geral da categoria. As reivindicações giravam em torno do 

pagamento de salários atrasados, do abono de 30%, pela suspensão do Parecer do 

Ministério do Trabalho que determinava o enquadramento dos trabalhadores navais na 

categoria dos metalúrgicos e em pelo fim do projeto que visava transformar as 

autarquias marítimas em sociedades de economia mista846.  

Tratando-se de uma categoria que envolvia trabalhadores dos estaleiros e frotas e 

de empresas públicas e particulares, nem todos os marítimos conseguiam compartilhar 

das vitórias asseguradas pelos movimentos. Ainda que identifiquemos manifestações de 

solidariedade entre eles, a assinatura de um acordo para cessar (ou para evitar) uma 

                                                           
845 Além dos jornais citados, as informações sobre o “quebra-quebra das barcas” foram consultadas em: 
NUNES, Edson. A revolta das barcas: populismo, violência e conflito político. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2000; ROCHA, José Sérgio. A Pedra e o Fogo. Op. cit.   
846 Desde 1957, marítimos, ferroviários e portuários articulavam uma luta conjunta contra o projeto que 
buscava transformar as autarquias em economias mistas. Tanto este ponto quanto o enquadramento dos 
marítimos na categoria de metalúrgicos, só serão levados adiante durante a ditadura civil-militar. Para as 
greves da categoria durante os primeiros meses do ano de 1959, ver: Diário do Povo, 14/2/1959, p. 1 e 4; 
Diário do Povo, 17/2/1959, p. 3; Diário do Povo, 21/2/1959, p. 3; Diário do Povo, 4/3/1959, p. 5; Diário 
do Povo, 13/3/1959, p. 8 
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greve não necessariamente garantia o seu cumprimento pelos empregadores847. No caso 

dos funcionários do Grupo Carreteiro – empresa que naquele momento monopolizava o 

transporte marítimo de passageiros na Baía de Guanabara848 – o pagamento dos 30% de 

abono concedido pelo governo e conquistado pela categoria desde março de 1959, ainda 

não estava sendo pago. Isso porque, apesar de ter recebido subvenção do governo 

federal para pagar o reajuste, os proprietários da Cia. Cantareira, Frota Barreto e Frota 

Carioca reclamavam falência849. Através dos jornais, os empresários anunciavam a 

supressão de horários e até mesmo ameaçavam pôr fim ao serviço, caso o governo não 

aumentasse as subvenções para socorrer-lhes da sua “situação grave e alarmante”850. 

O impasse entre governo e o Grupo Carreteiro começou a ganhar as páginas dos 

jornais e as tribunas da Assembleia Legislativa e da Câmara de Vereadores. Os 

parlamentares exigiam a abertura de um inquérito para apurar a real situação financeira 

da empresa cujos proprietários, segundo se afirmava na época, “ostentavam existência 

nababesca”851. No decorrer dos debates falava-se em encampação, intervenção e em 

penhora dos bens da empresa para saldar a sua dívida com a União. Meio aos ânimos 

exaltados, Roberto Silveira, então recentemente empossado governador do estado, 

compareceu algumas vezes na Praça Martim Afonso para observar a movimentação de 

passageiros e certa vez, chegou até a entrar na fila e atravessar a Baía com uma das 

lanchas da Cantareira. Durante a espera, Roberto falava alto declarava-se indignado 

com os maus serviços prestados pela Companhia. Mais tarde, após os tumultos, Roberto 

seria criticado por esta e outras atitudes que tomara.  

Naquela manhã de 22 de maio, as hostilidades entre passageiros e fuzileiros 

navais resultaram em rajadas de tiros de um lado e pedras e paus do outro. A estação das 

barcas foi incendiada e os escritórios das frotas depredados e igualmente incendiados. 

Aquela altura, os fuzileiros navais mesmo reagindo a tiros, não conseguiam mais 

                                                           
847 Em 12 de março de 1959, estava marcada uma greve unificada entre marítimos, ferroviários e 
portuários para garantir o pagamento do abono de 30%. A greve acabou não acontecendo, pelo fato de 
terem recebido o referido aumento. Diário do Povo, 14/3/1959, p. 4. 
848 O patriarca José Carreteiro gozava da simpatia da população por manter um serviço de barcas mais 
barato do que a Frota Carioca e a Cia. Cantareira, a Frota Barreto. Em 1954, o Grupo Carreteiro adquiriu 
a Cantareira e a Carioca, passando a monopolizar o serviço.    
849 Após um longo processo de lutas durante o ano de 1957, os operários de estaleiros privados 
conseguiram a equiparação salarial com os funcionários dos estaleiros autárquicos, que seria assegurada a 
partir de subvenções governamentais. Cf. PESSANHA, Elina. Operários Navais: trabalho, sindicalismo e 
política na indústria naval do Rio de janeiro. Op. cit. p. 55. Mesmo tendo recebido a subvenção, o Grupo 
Carreteiro argumentava que ela fora gasta com manutenção. Cf. NUNES, Edson. A revolta das barcas: 
populismo. Op. cit. p. 62.  
850 Diário do Povo, 6/3/1959, p. 6. 
851 Diário do Povo, 24/5/1959, p. 1. 



225 

 

controlar a multidão e não tiveram outra escolha a não ser se retirar. Na casa da família 

Carreteiro, no bairro do Fonseca: “Pianos, quadros, caixas de uísque, colares e joias, 

camas, colchões, roupas íntimas de mulheres tudo foi atirado pelas janelas e sacadas das 

residências. Dois carros foram inutilizados e um cofre foi arrombado e atirado a 

fogueira”852.  

Os protestos continuaram a tarde e adentraram a noite. A polícia, que demorou a 

agir por ordens do governador, foi autorizada a tomar as ruas para tentar conter a onda 

de saques e destruição de estabelecimentos comerciais que ocorriam em larga escala. Os 

mercados pertencentes à firma Grilo & Paz – apontado como um dos maiores 

responsáveis pelos “preços altistas” desde a 2ª Guerra – foi saqueado e depredado. Nas 

ruas, a ação da polícia estadual foi desastrosa e marcada por confrontos bem 

semelhantes (talvez piores) aos da manhã. Os ânimos só começaram a serenar por volta 

da meia noite, quando cerca de 1500 homens do Exército ocuparam a cidade. O número 

de mortos e feridos nos confrontos variaram: 4 mortos e 108 feridos nos números mais 

otimistas e 8 mortos e 185 feridos nos mais pessimistas853. 

As responsabilidades pelas ocorrências em Niterói não ficaram restritas aos 

proprietários das barcas, nem a Marinha e nem à polícia. Acusado de incitar a multidão 

por ter feito um discurso improvisado na Praça Martim Afonso logo após o término dos 

primeiros confrontos ainda pela manhã, Roberto Silveira foi apontado pela oposição 

como o grande responsável por ter transformado aquele protesto em um motim popular. 

O fato é que naquele dia, além de Roberto, deputados e vereadores também discursaram 

em praça pública bem como se mantiveram em sessão permanente, demonstrando (uns 

mais e outros menos) apoio à população. Ao final, a Revolta das Barcas acabou 

acelerando um processo que não constava como prioritário na pauta do governo federal. 

Naquele mesmo dia, em 22 de maio, a encampação das barcas foi decretada. 

Apesar do tom de estarrecimento com a violência do episódio, os jornais 

consultados foram unânimes ao apontar que aquela já era uma tragédia anunciada854. 

                                                           
852 NUNES, Edson. A revolta das barcas: populismo. Op. cit. p. 84.  
853 Entre os mortos, o acadêmico de direito Walter Gonçalves, o que causou numerosos protestos por 
parte da União Fluminense dos Estudantes. Diário do Povo, 24/5/1959, p. 8; ROCHA, José Sérgio. A 
Pedra e o Fogo. Op. cit. p. 364. Edson Nunes identificou em sua pesquisa 5 ou 6 mortos e 125 feridos. 
Cf. NUNES, Edson. A revolta das barcas: populismo. Op. cit. p. 93. 
854 O Fluminense: “E registrou-se o que era esperado: graves ocorrências tumultuam a vida de Niterói” 
(23/5/1959, p. 1); Diário do Povo: “Fogo e sangue sacudiram a cidade: falta de transportes na Guanabara 
levou povo ao desespero” (23/5/1959, p. 1); Novos Rumos: “A lição de Niterói”; “Carreteiros: um império 
construído com o dinheiro da nação” (23/5/1959, p. 1 e 10); Última Hora: “Niterói: 24 horas de 
conflagração civil” (23/5/1959, p. 2). Diário de Notícias: “O povo enfurecido destruiu o Império 
Carreteiro” (23/5/1959, p. 2).  
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Um colunista do jornal Última Hora, alertava sobre a antiguidade do problema: “não se 

pode exigir da população mal servida, mal tratada, assaltada durante tantos anos que 

tenha um momento de reflexão”855. O contrateatro manifestado nas ruas através da 

bandeira do Brasil tremulada por um popular meio ao motim ou nas roupas íntimas das 

mulheres da família Carreteiro trajadas por homens tal qual um carnaval fora de 

época856, foram interpretadas como um sintoma de esgotamento da população: “foi uma 

cena de justiça com as próprias mãos”857.  

A busca por reparação das injustiças do presente também encontraram nas 

“antigas regras”858 estabelecidas no passado, formas de mobilização da população para 

combater a carestia. Em Niterói, a mobilização em torno da “batalha dos preços” e as 

denúncias contra a má qualidade dos alimentos comercializados – que nos tempos da 

guerra eram estimulados pelo governo – foram novamente acionados pela população. O 

pão, que no passado fora objeto de intensa especulação, continuava sendo alvo de 

protestos inclusive bastante similares àquele que ocorreu ao final da 2ª Guerra. Em 

1956, a “apreensão” dos estoques de pão de um estabelecimento foi feito por um grupo 

de pessoas que resolveram protestar contra a má qualidade do produto comercializado, 

logo após a divulgação do reajuste no preço do pão. Após este fato, os deputados 

estabeleceram um inquérito para apurar o caso e os denunciantes organizaram os 

“comandos do pão”: “Em sua maioria, composta por trabalhadores, essa comissão foi 

incumbida de diariamente percorrer uma determinada padaria a fim de positivar as 

anormalidades que porventura existam”859.  

Nos jornais dos anos 1950 que consultamos para esta pesquisa, facilmente 

encontramos notícias a respeito de lutas contra a carestia que se desenvolviam em várias 

capitais do país – notadamente São Paulo e Rio de Janeiro – e que contavam com a 

participação de trabalhadores860. Na capital fluminense, a imprensa local – 

                                                           
855 Última Hora, 23/5/1959, p. 3 
856 NUNES, Edson. A revolta das barcas: populismo. Op. cit. p.77-93. 
857 Diário de Notícias, 23/5/1959, p. 4. 
858 THOMPSON, E. P. Costumes em comum. São Paulo: Cia. das Letras, 1998. p. 25-85. 
859 As anormalidades se referiam a vendas que eram feitas com o valor acima da tabela e contra a má 
qualidade do produto que em sua maioria, eram assados por fora e crus por dentro (apelidados de “pão 
baleia” pela população). Diário do Povo, 23/10/1955, p. 1 e 5; Diário do Povo, 25/10/1955, p. 1 e 4; 
Diário do Povo, 27/10/1955, p. 1 e 4. 
860 Salientamos as cidades de Rio de Janeiro e São Paulo a partir das fontes que consultamos, mas isso 
não quer dizer por certo, que movimentos contra a carestia não ocorressem em outras cidades. Em Porto 
Alegre, por exemplo, Alexandre Fortes identifica como as campanhas salariais nos anos 1950 se 
articularam com as lutas contra a carestia. Cf. FORTES, Alexandre. Nós do Quarto Distrito. Op. cit. p. 
412-430. Em Florianópolis, Camilo Buss procurou articular as relações entre trabalhadores, política e 
lutas por direitos (incluindo lutas contra a carestia): ARAUJO, Camilo Buss. Marmiteiros, agitadores e 
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principalmente o Diário do Povo – conferia uma ampla cobertura a estes movimentos, 

nos permitindo identificar similaridades entre eles. Iniciativas como: boicote a 

comerciantes, “greves brancas”, marchas e passeatas contra a fome, mesas-redondas 

contra a carestia, eram articulados por estudantes, trabalhadores, donas de casa, 

Associação Feminina Fluminense e Centro Pró-Melhoramentos (CPMs)861 nos apontam 

indícios de que havia certo compartilhamento da linguagem e nas formas de atuação dos 

movimentos contra a carestia ocorridos em Niterói com outros movimentos situados 

além das fronteiras da cidade e do estado862.  

Objetivando a articulação entre estudantes, donas de casa e trabalhadores de 

Niterói e São Gonçalo na luta contra a carestia, foi realizado em 2 de outubro de 1956 

uma reunião no SAPS do bairro do Barreto para a organização da Campanha Contra a 

Carestia. A reunião fora convocada por estudantes que já vinham se notabilizando neste 

movimento, tanto através da realização de comícios e passeatas quanto pela formação 

de uma espécie de “cooperativa” da Federação dos Estudantes Secundaristas de Niterói 

(FESN) que buscava comprar gêneros agrícolas mais baratos para depois revendê-los 

nos bairros a preço de custo863. Além de estudantes e líderes sindicais de várias 

categorias, estiveram presentes na reunião parlamentares, jornalistas, lideranças da 

Associação Feminina Fluminense, representantes dos CPMs, que reunidos, aprovaram 

                                                                                                                                                                          

subversivos: política e participação popular em Florianópolis, 1945-1964. Campinas: Unicamp, 2013. 
Tese de doutorado. Por outro lado, ainda contamos com poucos estudos que aprofundem estes 
movimentos em outras localidades – à exceção de São Paulo. No Rio de Janeiro, onde existe uma enorme 
variedade de estudos sobre favelas, os movimentos contra a carestia são abordados, ainda que sejam 
tratados como movimentos de moradores (e não necessariamente de trabalhadores). Alguns estudos 
recentes sobre favelas neste período vêm procurando fazer interfaces entre os mundos do trabalho e da 
política, entre os quais destacamos: AMOROSO, Mauro. Caminhos do lembrar: a construção de usos 
políticos da memória do morro do Borel. Rio de Janeiro: Ponteio, 2015 e OLIVEIRA, Samuel Silva 
Rodrigues. “Trabalhadores Favelados”: identificação das favelas e movimentos sociais no Rio de 
Janeiro e em Belo Horizonte. Rio de Janeiro: CPDOC/ FGV, 2014. Tese de doutorado.  
861 Boicote de consumidores contra o preço da carne: Diário do Povo, 7/2/1952, p. 3; “Parada da fome” 
dos servidores do estado: Diário do Povo, 18/6/1952, p. 1; “Vitória dos estudantes em benefício do povo! 
O governo retornará com as meias passagens”: Diário do Povo, 12/11/1952, p. 1; “Proibido o comício 
contra a fome!”: Diário do Povo, 13/3/1953, p. 1; Protesto da Associação Feminina Fluminense contra o 
aumento das passagens dos bondes: Diário do Povo, 16/6/1953, p. 1; “O povo tentava adquirir gás no 
preço antigo na Cia. Brasileira de Gás e Radio patrulha foi acionada para conter o povo”: Diário do Povo, 
4/1/1957, p. 1; “Niteroienses debatem o custo de vida em uma mesa redonda”: Diário do Povo, 5/1/1957, 
p. 1. 
862 Por mais que possamos pontuar diferenças entre os movimentos contra a carestia ocorridos em Niterói 
e São Paulo, conseguimos visualizar vários pontos de similaridade. Em seu estudo, Murilo Leal destaca o 
papel da imprensa, particularmente dos jornais Última Hora e Notícias Hoje como importantes 
“organizadores coletivos” dos movimentos de bairro e contra a carestia em São Paulo. Dialogando com o 
autor, acredito em Niterói, o jornal Imprensa Popular, Última Hora (sobretudo após inaugurar a sua 
sucursal em Niterói em 1958) e principalmente, o Diário do Povo cumpriram papel semelhante ao que foi 
destacado por Leal. Cf. LEAL, Murilo. A Reinvenção da classe trabalhadora. Op. cit. p. 172-173.   
863 Diário do Povo, 24/10/1956, p. 1; O Fluminense, 24/10/1956, p. 1. 
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uma pauta de reivindicações, bem como aprovaram os nomes que iriam compor a 

diretoria da entidade864.  

Não temos informações se a Campanha Contra a Carestia conseguiu compor 

lutas mais articuladas como pretendiam865. Em 1960, porém, o Conselho Sindical de 

Niterói e o Conselho Sindical do Estado do Rio – entidade criada em 1960 durante a I 

Convenção Sindical dos Trabalhadores do Estado do Rio866 articularam campanhas 

contra a carestia, entre as quais destacamos as “Passeatas da Panela Vazia”867.  

As discussões em torno da carestia também tiveram lugar nas lutas articuladas 

nos espaços de moradia dos trabalhadores. Em Niterói, a partir do início dos anos 1950, 

os Centros Pró-Melhoramentos (CPMs) começaram a ressurgir nos bairros, muitos 

inclusive, nas antigas sedes dos CDPs. De forma similar as SABs investigadas por 

Murilo Leal em São Paulo868, os CPMs foram fundamentais para tirar os bairros pobres 

e favelas da invisibilidade expondo suas carências através de ações coletivas (protestos, 

abaixo assinados, memoriais encaminhados às autoridades, mutirões etc.)869 bem como 

tiveram uma atuação decisiva para resistir às tentativas de despejos impostas pelo 

governo ou pela ação de grileiros, tal como vimos no capítulo 1. 

                                                           
864 Entre as resoluções, destacamos: abaixo assinado em repúdio ao racionamento de energia, a 
constituição de uma comissão composta por estudantes e dirigentes sindicais para atuar na fiscalização de 
estabelecimentos junto à COAP e o encaminhamento da solicitação da Associação Feminina Fluminense 
a COAP exigindo providências a respeito da majoração do preço da carne. A comissão executiva da 
entidade foi composta por 3 estudantes e 4 líderes sindicais, sendo eles: Almir Reis Netto (têxteis), Rafael 
de Almeida (padeiros), João Fernandes (operários navais) e Américo Caldas (bancário). Diário do Povo, 
2/10/1956, p. 5; Imprensa Popular, 2/10/1956, p. 4. 
865 Em 1959, identificamos que uma nova entidade foi criada, a Comissão Permanente Contra a Carestia 
que contava com a participação de sindicalistas, donas de casa, jornalistas e “membros da classe liberal”. 
Presidia esta comissão o líder trabalhista José Bernardo, mas tomaram parte também os operários navais 
(e comunistas) João Fernandes (deputado estadual) e Waldomiro Cruz (vereador). Diário do Povo, 
12/5/1959, p. 3; Diário do Povo, 20/5/1959, p. 7.  
866 O Conselho Sindical de Niterói foi criado em 1959. A I Convenção dos Trabalhadores do Estado do 
Rio ocorreu 29 de abril de 1960, no Ginásio da Cia. Siderúrgica Nacional, no município de Volta 
Redonda-RJ e contou com a presença do então governador Roberto Silveira. Cf. Novos Rumos, 29/4-
5/5/1960, p. 6. 
867 As “Passeatas da Panela Vazia” que tiveram origem na Greve dos 300 mil em 1953 em São Paulo. A 
partir de 1962, elas passaram a ocorrer com relativa frequência em Niterói. Cf.O Fluminense, 16/6/1962, 
p. 1;  O Fluminense, 28/6/1962, p. 1; O Fluminense, 18/7/1962, p. 1 
868 Mais dois outros autores que debatem as SABs e que consultamos para este trabalho: DUARTE, 
Adriano. Cultura Popular e Cultura Política no após-guerra. Op. cit.; FONTES, Paulo. Um nordeste em 
São Paulo. Op. cit. 
869 “O Centros Pró-Melhoramentos, cada mês surge um, aí estão justamente para a realização de 
aspirações do povo que o governo ainda não pode tornar realidade. É um movimento soberbo. Do povo 
para o povo. ele mesmo arregimenta, se cotiza, pega na enxada para limpar a rua transformada em 
matagal ou troca lâmpadas queimadas dos postes e organiza até cooperativas”. Diário do Povo, 
28/7/1951, p. 1; “No Baldeador – falta condução, faltam escolas, falta tudo! Em busca para solução pata 
os seus problemas reúne-se amanhã o Centro de Melhoramentos do Baldeador”. Diário do Povo, 
22/9/1951, p. 1; “Governador vai empossar diretoria de Centro Pró-Melhoramento”, na Ponta d’Areia. 
Última Hora, 23/10/1959, p. 3.  
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Eu ajudei a fundar muitas associações, mas eu só ajudava a criar, eu 
não participava dela eternamente. Ali no Cubango nós ajudamos a 
fundar uma lá no meio do mato, hoje tá perto da Igreja ali em baixo. 
Na época a gente chamava Centro Pró-Melhoramentos (...) Mas, a 
policia perseguia, perseguia muito. Esse Centro Pró Melhoramento do 
Cubango nós fundamos lá no morro, lá no alto. E tinha uma porção de 
companheiros da CEDAE870.  

 

Enfatizando a “tarefa” designada pelo PCB de fundar CPMs nos bairros pobres 

da cidade, Irineu José de Souza chama a atenção para o fato de que a militância 

comunista não necessariamente seguia acompanhando de perto o trabalho desenvolvido 

pelos centros. De fato, no decorrer da década de 1950, percebemos que apesar dos 

CPMs continuarem contando com uma efetiva participação de comunistas e de 

operários como Irineu, a sua composição social e partidária se tornou cada vez mais 

diversificada. O apartidarismo destas associações, aliás, era bastante enfatizada pelos 

seus dirigentes, tal como afirmou o presidente do CPM dos bairros de Santana e São 

Lourenço, Arthur Martins Filho:  

 

O objetivo dessas organizações são os mais elevados não estando a 
serviço dessa ou daquela corrente partidária (..). A sua finalidade é a 
defesa das reivindicações dos bairros que representam tratando de 
estimular a cooperação, o sentido de interesse coletivo, atuando como 
verdadeiras escolas de civismo871.  

 

Arthur, que era funcionário público municipal e que assim como o seu irmão 

Manoel Martins, havia sido um dos fundadores do CDP do Barreto em 1945, presidiu a 

Federação de Centros Pró-Melhoramentos de Niterói em 1960, após substituir o 

Coronel Jonathan Deserto Bastos que até onde pudemos apurar não possuía qualquer 

filiação político-partidária872. Esta federação, criada após a realização do III Congresso 

dos Centros Pró-Melhoramentos de Niterói, em 1959, foi o resultado de uma série de 

                                                           
870 SOUZA, Irineu José. Op. cit.  
871 Imprensa Popular, 7/5/1958, p. 1. 
872 Vários Centros Pró-Melhoramentos foram criados nos anos 1950 não só na capital fluminense, como 
em alguns municípios do estado do Rio e no Distrito Federal. A trajetória dos CPMs, a sua atuação e a 
sua composição multiclassista e multipartidária (e declaradamente apartidária) ainda carecem de maiores 
aprofundamentos. Um exame mais aprofundado sobre estes organismos, no entanto, extrapolam os limites 
deste trabalho que tem como um dos seus objetivos analisar como os trabalhadores urbanos (sobretudo 
fabris) interagiram com a cidade para articular as suas lutas, que incluíam pautas urbanas. 
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articulações conjuntas que incluíram desde a realização de assembleias e mesas 

redondas periódicas até a realização de congressos municipais e estaduais873.  

Já no I Congresso dos CPMs ocorrido em novembro de 1957, ventilou-se a 

possibilidade de se criar Conselhos Consultivos Populares ou até mesmo transformar os 

CPMs em subprefeituras, a fim de auxiliar a administração municipal a atender as 

necessidades dos bairros. Até onde pudemos apurar os CPMs não foram convertidos em 

órgãos da administração municipal874, ainda que em alguns momentos, tenham 

praticamente funcionado como tal, como na gestão de Wilson de Oliveira (PTN). Este 

prefeito, que foi eleito em 1958 derrotando o candidato da Coligação Popular 

Nacionalista José Leomil (UDN)875, buscou se aproximar dos CPMs durante a sua 

gestão, ouvindo as suas reivindicações e procurando atender algumas delas876.     

Wilson, que já vinha angariando certa simpatia popular por sua participação em 

frentes nacionalistas e comícios organizados por trabalhadores enquanto ocupava o 

posto de vice-prefeito no governo de Alberto Fortes (1954-1958), passou a maior parte 

do seu governo contando com o apoio dos trabalhadores, CPMs e comunistas877. Por 

outro lado, assim que tomou posse, o prefeito – que não contava com lideranças 

políticas do seu partido nem para compor o seu próprio governo – passou a sofrer 

oposição ferrenha da maioria da Câmara de Vereadores, cuja ofensiva era liderada pelos 

udenistas Onacyr Pereira da Silva e Nilo Neves. Além disso, Wilson ganhou 

animosidade do empresariado que passou a sonegar impostos à prefeitura agravando um 

vultoso déficit que já vinha se acumulando desde administrações anteriores. Somado a 

                                                           
873 Os Congressos ocorriam anualmente e era de âmbito municipal até 1960, passando a ser estadual após 
esta data. Sobre os Centros Pró-Melhoramentos, foram consultados: O Fluminense, 14/11/1957, p. 1; O 
Fluminense, 15/11/1959, p. 1 O Fluminense, 20/4/1961, p. 1; Diário do Povo, 3/5/1959, p. 1 e 5; Diário 
do Povo, 24/8/1960, p. 4 Última Hora, Imprensa Popular, 7/5/1958, p. 1. 
874 Sobre este aspecto, é interessante pontuarmos aqui mais uma diferença das entidades de moradores 
fluminenses com as SABs em São Paulo. Enquanto a criação de subprefeituras constava na pauta dos 
CPMs, as SABs resistiram à ideia de serem transformadas em Conselhos Distritais (CDs) durante o 
governo de Toledo Piza, em 1956. Outro fator interessante é que a proposta dos CPMs feitas “de baixo 
para cima”, ao que nos parece, jamais foi efetivamente acatada, enquanto a proposta da prefeitura de São 
Paulo, feita “de cima para baixo”, acabou sendo esvaziada pelas próprias SABs.  
875 Foram no total 7 candidatos a prefeito. Wilson foi eleito com 25.146 votos, quase 10.000 a frente do 
segundo colocado Sylvio Picanço que recebeu 16.447 votos. José Leomil ficou em 6º lugar com 6.739 
votos. Para Câmara de vereadores foram eleitos: 5 (PSD); 4 (PTB); 3 (PR); 2 (PSP); 2 (UDN); 2 (PDC), 1 
(PTN). Waldemiro Cruz, operário naval, foi o único eleito pelo PSB. Cf. O Fluminense, 17/10/1958, p. 1.  
876 “Centro de Melhoramentos é a nova prefeitura de São Lourenço”. Última Hora, 25/3/1960, p. 3; 
“Movimentada a Assembleia da Federação dos Centros Pró-Melhoramentos: o prefeito Wilson prestou 
contas dos seus atos”. Diário do Povo, 21/6/1959, p. 1. 
877 “Prefeito recebeu desagravo dos Centros”. Diário do Povo, 21/6/1959, p. 1e 5; “Os comunistas e a 
prefeitura de Niterói”. Novos Rumos, 12-18/10/1960. p.10; “Wilson visitou os operários navais: Recebido 
por uma verdadeira multidão, o chefe do executivo municipal rumou pela Praça da Liberdade proferindo 
então após falarem vários oradores um discurso de agradecimento as manifestações recebidas”. Diário do 
Povo, 15/5/1959, p. 5. 
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este quadro, o prefeito perdeu a sua base de apoio quando começou a não conseguir 

mais pagar o funcionalismo público municipal que passou a emendar em sucessivas 

greves878.  

Depois da morte de Roberto Silveira, com quem governava em relativa 

parceria879, a situação de Wilson se tornou ainda mais insustentável. Acusado de 

improbidade administrativa e financeira, Wilson de Oliveira teve o seu impeachment 

aprovado pela Câmara de Vereadores em 13 de setembro de 1961. Nas páginas do 

jornal Última Hora – jornal que chegou a fazer certa oposição a Wilson – o deputado 

federal trabalhista Bocayuva Cunha convidava os leitores à reflexão. Escrevia o 

deputado que apesar de não ter “razões para louvar a administração do Sr. Wilson de 

Oliveira”, ele fora eleito pelo voto popular, e justamente por isso “até que ponto não 

houve um complô reacionário para afastá-lo?”880, indagava-se. Em entrevista ao Jornal 

do Brasil, Wilson declarava o principal motivo que, segundo ele, motivou o seu 

afastamento: “os grupos econômicos sempre se voltaram contra mim”881.   

Wilson referia-se aos impostos que o comércio e a indústria deixaram de pagar 

aos cofres públicos, que de acordo com os números fornecidos por ele, alcançava uma 

cifra milionária882. O ex-prefeito não mencionou, porém, que um dia antes de sua saída 

compulsória da prefeitura, uma comissão de servidores em greve foi até ao Palácio do 

Ingá para pedir ao então governador Celso Peçanha que tomasse providências em 

                                                           
878 Wilson de Oliveira era um jovem médico quando chegou à prefeitura com forte apoio popular, 
afirmando que queria que o povo o “ajudasse a governar”. Logo nos primeiros meses de governo, Wilson 
tomou medidas que irritaram os empresários, como mandar derrubar um prédio abandonado pertencente 
ao Grupo Carreteiro (proprietário da Cantareira), iniciar o processo de encampação da Cia. Zimotérmica 
(concessionária responsável pela industrialização do lixo na cidade e que não vinha pagando os seus 
funcionários) e ameaçar denunciar o nome dos sonegadores de impostos em praça pública. Ao mesmo 
tempo, Wilson foi cometendo algumas atitudes que comprometeram a sua popularidade, como não 
atender os rodoviários em greve e não pagar servidores que emendavam em sucessivas greves. Depois de 
receber inúmeras acusações da Câmara (e que foram endossadas por parte da imprensa), poucos saíram 
em sua defesa antes que fosse aprovado o seu afastamento. Cf. Diário do Povo, 4/2/1959, p. 1; Diário do 
Povo, 1/4/1959, p. 1; Última Hora, 4/10/1960, p. 4; ROCHA, José Sérgio. A Pedra e o Fogo. Op. cit. p. 
356; SOARES, Emmanuel de Macedo. A prefeitura e os prefeitos de Niterói. Op. cit. p. 75-77. 
879 Apesar de Wilson não ter sido eleito pela Coligação Popular Nacionalista, prefeito e o governador 
possuíam afinidades, sobretudo no que diz respeito à base que os apoiava. Talvez por este motivo, 
Roberto posicionava-se contra as tentativas de afastamento do prefeito tendo inclusive – como era de sua 
responsabilidade – auxiliado a prefeitura financeiramente em alguns momentos. Cf. ROCHA, José Sérgio. 
A Pedra e o Fogo. Op. cit. p. 391; SOARES, Emmanuel de Macedo. A prefeitura e os prefeitos de 
Niterói. Op. cit. p. 75-77. 
880 Última Hora, 25/10/1961, p. 1.  
881 Jornal do Brasil, 17/9/1961, p. 8. 
882 Segundo Wilson de Oliveira o montante total da sonegação era de 300 milhões. Cf.  Jornal do Brasil, 
17/9/1961, p. 8. As denúncias de Oliveira em torno de um possível “complô para matá-lo” e denúncias do 
ex-prefeito de que “a sua deposição foi ‘tramada’ por grandes grupos econômicos e por políticos que 
tiveram os seus interesses contrariados”, também podem ser encontrados em: Última Hora, 15/9/1961, p. 
2.  
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relação à crise no município. As notícias veiculadas a esse respeito, aliás, foram 

bastante confusas. Uns jornais afirmavam que os servidores protestavam em favor do 

impeachment do prefeito, outros mencionavam que os funcionários da prefeitura 

solicitavam intervenção no município; outros ainda noticiavam a iminência de um 

quebra-quebra de servidores na sede do governo municipal883. As notícias 

desencontradas talvez denotem certo posicionamento favorável da imprensa – à exceção 

da comunista – ao afastamento de Wilson de Oliveira.  Principalmente nos últimos 

meses do seu governo, uma parte significativa dos jornais conferia grande destaque aos 

equívocos de Oliveira, classificando-os como fruto de sua incompetência, 

irresponsabilidade ou falta de lucidez884.  

Também às vésperas do impeachment do prefeito, o Conselho Sindical de 

Niterói lançou nota prestando irrestrita solidariedade aos servidores municipais em 

greve. Os sindicalistas alertavam, porém, que era necessário que a população se 

mantivesse vigilante em relação aos últimos acontecimentos políticos do país. A direção 

do Conselho referia-se a “crise político militar”885 que dias atrás havia mobilizado 

milhares de pessoas em várias partes do país em defesa da posse de João Goulart na 

presidência da República, após a renúncia de Jânio Quadros886. Em Niterói, os 

trabalhadores decretaram greve geral e foram às ruas pela legalidade, em um ciclo de 

manifestações que ocorreram diariamente a partir do final do mês de agosto até posse de 

João Goulart, no dia 7 de setembro de 1961887.  

Os protestos na capital fluminense ocorreram em relativa liberdade até 1º de 

setembro. Nesta data, uma passeata que reunia cerca de quinze mil pessoas foi 

                                                           
883 “Niterói: servidores em greve querem o impeachment de Wilson”. Última Hora, 11/9/1961, p. 1; 
“Temerosos de que houvesse o anunciado ‘quebra-quebra’ prometido por alguns servidores as 
autoridades municipais solicitaram a proteção da Polícia”. Diário Carioca, 12/9/1961, p. 1; “Servidores 
municipais e vereadores estiveram ontem em comissão com o Governador Celso Peçanha solicitando sua 
participação na solução da crise que atravessa a municipalidade”. O Fluminense, 12/9/1961, p. 1. 
884 “Wilson descobre ouro em Niterói: foi anunciada com estardalhaço, ontem, pelo Prefeito Wilson de 
Oliveira que já providenciou forte policiamento para o local da mina” Última Hora, 4/7/1961, p. 1; “(...) 
triste é dizer que não era dos melhores o estado do Sr. Wilson. O prefeito, declarando-se favorável aos 
grevistas iniciou a reunião taxando os empresários frontalmente de tubarões, ameaçando entregar a 
prefeitura a vários dos presentes, fato que provocou hilaridade”. Diário do Povo, 1/4/1959, p. 4. 
885 Última Hora, 12/9/1961, p. 2; Última Hora, 23/9/1961, p. 2. 
886 Jânio Quadros renunciou ao seu mandato em 25 de agosto de 1961 e imediatamente, três ministros 
militares manifestaram-se contra a posse do vice-presidente João Goulart. Setores nacionalistas do 
Exército, no entanto, se opuseram a posição dos ministros e juntaram-se a “Campanha da Legalidade”, 
liderada por Leonel Brizola. O impasse foi solucionado com a adoção do sistema parlamentarista 
aprovado pelo Congresso e que garantiram a posse de Goulart em 7 de setembro de 1961.Cf. FERREIRA, 
Jorge. Crises na República: 1954, 1955 e 1961. In: FERREIRA, Jorge e Lucília Delgado (org.). O Brasil 
Republicano: o tempo da experiência democrática. Op. cit. p. 326-336. 
887 Última Hora, 31/8/1961, p. 3; Última Hora, 2/9/1961, p. 5; Última Hora, 23/9/1961, p. 2; Novos 
Rumos, 15-21/9/1961, p. 5;  
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interpelada pela polícia que desferiu disparos contra os manifestantes e efetuou 

prisões888. No dia anterior, o jornal Última Hora divulgou a notícia de que o governador 

Celso Peçanha havia sido convocado para uma reunião com o Ministro da Guerra Odílio 

Denis, ainda que o gabinete do executivo estadual tenha negado o fato889. O marechal 

Denis foi um dos articuladores do manifesto militar que buscou impugnar a posse de 

João Goulart na presidência da República890. Coincidência ou não, foi a partir de 31 de 

agosto que tropas do Exército passaram a circular pelas ruas de Niterói.  

Mesmo após o episódio de repressão do governo às manifestações, os protestos 

não cessaram na capital fluminense. Com a posse de João Goulart, os trabalhadores se 

mantiveram nas ruas para lutar contra as demissões dos operários que haviam 

participado da “greve da legalidade” e manifestar-se contra os “antilegalistas” do estado 

do Rio que aprovaram o afastamento de Wilson de Oliveira e tentaram reprimir o 

movimento dos trabalhadores que seguia em escala crescente891.         

 

Niterói: o apogeu e o fim de uma França Livre 

 

Niterói, a partir da eleição do Lacerda, no Rio de Janeiro 
– que tinha uma polícia política da pior espécie que era 
chefiada por Cecil Borer que ia desde a prisão arbitrária 
até a tortura –  por uma série de fatores de ordem política, 
era um território de liberdade, tanto é que o pessoal 
chamava Niterói e o Estado do Rio de França Livre, 
porque aqui se desenvolvia todo um movimento de luta. 
Os congressos de trabalhadores, as manifestações de 
apoio político ao movimento internacional que se voltava 
muito contra Cuba. Então, Niterói passou a ser uma 
reserva das forças democráticas (...) Niterói e o estado do 
Rio era um tambor de lutas de ressonância nacional. 
Tanto é que quando há o Golpe, ele se volta todo contra o 
estado do Rio. E se volta de forma violenta892.  

                                                           
888 De acordo com o jornal Novos Rumos, eram 15 mil pessoas na passeata. Segundo o jornal Última 
Hora, uma passeata realizada no dia 30 de agosto havia reunido cerca de 20 mil pessoas. Última Hora, 
2/9/1961, p. 5; Novos Rumos, 15-21/9/1961, p. 5.    
889 Em nota oficial no dia 29 de agosto de 1961 sobre a situação nacional, Celso Peçanha declarou-se “em 
defesa da Carta Magna”. O tom evasivo gerou cobranças por parte líderes sindicais o que motivou uma 
nova declaração na qual o governador posicionou-se em defesa da legalidade e em favor da posse de João 
Goulart. Última Hora, 29/8/1961, p. 4; Última Hora, 31/8/1961, p. 3.  
890 Odílio Denis (verbete). In: ABREU, Alzira Alves de et al. (coords). Dicionário Histórico-Biográfico 
Brasileiro (DHBB). Op. cit.  
891 Após a greve, trabalhadores da metalúrgica Maveroy e da Fábrica de Vidros São Domingos foram 
demitidos. Celso Peçanha, apontado como “antilegalista” tanto pelos episódios de violência praticados 
contra manifestantes durante os protestos pela Legalidade, quanto por sua coparticipação no impedimento 
do prefeito, passou a sofrer forte oposição dos trabalhadores. Última Hora, 13/9/1961, p. 2; Última Hora, 
23/9/1961, p. 2.  
892 MARTINS, Manuel. Entrevista concedida ao Laboratório de História Oral (LABHOI) da UFF. Op. cit. 
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 Estado da Guanabara, 28 de março de 1963. Tropas de choque da Polícia Militar 

cercam a sede da União Nacional dos Estudantes (UNE), do Centro Acadêmico 

Cândido de Oliveira (CACO) e do Sindicato dos Metalúrgicos. O objetivo da ofensiva 

era prender os delegados estrangeiros que vieram participar do Congresso Continental 

de Solidariedade a Cuba, marcado para ocorrer naquele mesmo dia no auditório da 

Associação Brasileira de Imprensa (ABI). Dois dias antes, o governador da Guanabara 

havia feito um pronunciamento proibindo a realização do conclave que já estava 

marcado para ocorrer há cerca de seis meses. A fim de garantir a realização do 

congresso, a Comissão Organizadora articulou junto ao governo do estado do Rio a 

transferência deste para a capital fluminense. Naquele mesmo dia, o Congresso 

Continental de Solidariedade a Cuba foi instalado no Sindicato dos Operários Navais, 

em Niterói893. 

 Reunindo numerosas delegações do Brasil e da América Latina, o objetivo do 

congresso era reafirmar a solidariedade continental em defesa de Cuba, bem como 

“denunciar perante a opinião pública mundial o governo dos Estados Unidos como 

violador dos princípios de autodeterminação dos povos e não intervenção”894. Na sessão 

de abertura foram lidas várias mensagens, entre elas, a do primeiro ministro da URSS e 

da China, do ex-presidente do México Lázaro Cárdenas, do presidente da Confederação 

de Trabalhadores da América Latina, Vicente Lombardo Toledano, entre outros. 

Tratava-se, sem dúvida, de um importante episódio de intercâmbio não só entre forças 

latino-americanas de esquerda, mas entre trabalhadores diferentes categorias e de vários 

países do continente. Não foi à toa que ele foi lembrado por Manuel Martins e também 

por vários dos operários navais entrevistados pelo LABHOI895, tal como Degenildo da 

Silva Pinto que além do congresso, salientou também o “pioneirismo” de Niterói sob 

outros aspectos: 

 

Aqui em Niterói, em março de 1922 foi fundado o glorioso Partido 
Comunista do Brasil. Aqui foi o primeiro município do Brasil a criar o 

                                                           
893 Brasil Nunca Mais (BNM). Anais do Congresso Continental de Solidariedade a Cuba. Niterói, 28-
30/3/1963. Última Hora, 29/3/1963, p. 2; Novos Rumos, 5-11/4/1963, p. 1.    
894 O congresso reuniu 890 delegações do Brasil e 280 da América do Sul, Central e do Norte, sendo elas 
compostas por representantes sindicais, estudantis, de associações femininas, campesinas, de moradores, 
parlamentares, representantes do clero, intelectuais, profissionais liberais, entre outros. Cf. Brasil Nunca 
Mais (BNM). Anais do Congresso Continental de Solidariedade a Cuba. Op. cit. 
895 “Nós fizemos um encontro aqui, de caráter latino-americano, onde desse encontro participaram 
delegações de Cuba, México, Uruguai, Argentina e vários outros países. Foi um encontro latino-
americano de sindicalistas e ativistas sindicais. Se deu aqui, neste sindicato”. Cf. SANTOS, Benedito 
Joaquim dos. In: GOMES, Angela de Castro Gomes (org.). A época dos operários navais. Op. cit. p. 131. 
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Conselho Sindical. Funcionava no Sindicato dos Rodoviários na 
década de 60, tinha estatuto e tudo. Aqui também foi a cidade que em 
1963 ocorreu o Congresso de Solidariedade a Cuba, que foi levado 
aqui neste sindicato896.  

   

 É possível que a longa história de militância política de Manoel Martins e 

Degenildo da Silva – que ainda permaneciam ativas no momento em que foram 

realizadas as entrevistas – somadas a rememoração de um período de grande 

efervescência política da cidade de Niterói (e do país) tenham motivado um exercício de 

“imaginação criativa”897 por parte de ambos em suas narrativas. O apagamento da 

memória coletiva dos habitantes da cidade – que um dia fora chamada de França Livre 

– e o sofrimento sentido por ambos imediatamente após a instalação da ditadura no país, 

também podem ter estimulado certas releituras do passado. Por outro lado, foi possível 

visualizarmos em nossa pesquisa, que juntamente com a ascensão dos movimentos 

sindicais e sociais em Niterói, uma maior liberdade de atuação também foi sendo 

conquistada.  Isso é visível não apenas pela ampliação dos canais de participação 

política dos trabalhadores, verificados principalmente a partir de fins dos anos 1950, 

mas também pelo aumento do número de greves que identificamos na cidade: de acordo 

com o nosso levantamento – que ainda precisa ser aprofundado – elas foram 16 (de 

1954 a 1958) e chegaram a 46 (de 1959 a 1963)898.    

 A maior concentração de greves no primeiro ano do governo de Roberto Silveira 

– 18 greves no total – indica o quanto um governo pautado em postulados mais 

democráticos e progressistas – ainda que não completamente ausente de repressão 

policial – possa ter contribuído para essa ascensão numérica. Por outro lado, a maior 

atuação dos movimentos paredistas nos espaços públicos verificada neste período– seja 

através de passeatas, comícios ou piquetes – e uma maior articulação do movimento 

coletivo de trabalhadores compartilhando um vocabulário comum e por vezes, 

formulando pautas conjuntas contribuíram, decisivamente, para este crescimento899. 

                                                           
896 PINTO, Degenildo da Silva. Op. cit.  
897PORTELLI, Alessandro. Sonhos ucrônicos: memórias e possíveis mundos dos trabalhadores. Op. cit. 
898 Contabilizando um total de 62 greves entre 1954 e 1963. Este número, no entanto, é o resultado apenas 
de um levantamento prévio feito a partir do cruzamento de dados coletados no Diário do Povo, em alguns 
periódicos consultados através do sistema de busca por palavra-chave da Hemeroteca da Biblioteca 
Nacional (Imprensa Popular, Última Hora e Novos Rumos) e no dossiê “Movimento grevista do estado 
do Rio de Janeiro” consultado no APERJ.  
899 As greves tiveram principalmente motivação salarial. Em grande parte delas, a carestia e a alta do 
custo de vida eram ressaltados. Entre as greves salariais, destacamos uma greve dos vidreiros pelo 
pagamento do salário mínimo e que teve duração de 3 meses (de outubro de 1956 a janeiro de 1957). O 
Diário do Povo fez um acompanhamento praticamente diário desta greve que só teve um desfecho na 
Justiça do Trabalho em fins de 1957, com ganho de causa para os vidreiros. Cf. Diário do Povo, 
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 Durante o governo de Badger da Silveira (1962-1964), não apenas greves900, 

mas uma série de congressos de trabalhadores, comícios pela reforma agrária e 

passeatas contra a carestia ganharam as ruas. Aquela altura, a confluência entre os 

movimentos de trabalhadores rurais e urbanos tornava-se cada vez mais visível, 

principalmente em estados como o Rio de Janeiro, onde apesar do crescimento urbano 

acelerado, ainda possuía muitas áreas rurais (inclusive geograficamente próximas aos 

centros urbanos). Além disso, a frequente presença dos trabalhadores rurais na capital 

fluminense tinha como objetivo exigir que o governo de Badger da Silveira continuasse 

às desapropriações iniciadas por Roberto Silveira e com as quais, aliás, ele havia se 

comprometido durante a sua campanha. Em um comício em favor da reforma agrária 

realizado na capital fluminense em abril de 1963, o líder camponês Bráulio Rodrigues 

dava um ultimato ao governo: “se não fosse resolvido o problema da reforma agrária 

aqui ou em Brasília, não voltariam os lavradores à cidade e sim as autoridades, que 

teriam que ir ao campo resolver não a reforma agrária, mas a ‘revolução agrária’”901.  

 Badger, que havia sido eleito sem o apoio dos comunistas – que optaram por 

apoiar Tenório Cavalcanti (PST-PTN) nas eleições de outubro de 1962902 – passou a 

sofrer fortes críticas por parte destes, principalmente no que diz respeito à questão 

agrária. Posicionando-se em favor de uma “reforma agrária pacífica”, Badger era 

contrário à ocupação de terras reprimindo inclusive, aqueles que o fizeram903. Por outro 

lado, apesar das suas relutâncias em adotar efetivamente uma agenda reformista para o 

                                                                                                                                                                          

19/12/1957, p. 1. Entre as greves articuladas entre diferentes categorias, destacamos a “greve da 
paridade” entre portuários, ferroviários e marítimos. Última Hora, 9/11/1960, p. 3.       
900 Em meados de 1963, ocorreram três greves no estado que paralisaram milhares de trabalhadores ao 
mesmo tempo: operários navais (pela revisão do contrato coletivo de trabalho), trabalhadores da 
construção civil e rodoviários (por reajuste salarial). Última Hora, 14/6/1963, p. 2.   
901 Esse comício foi realizado no Jardim São João (centro de Niterói) em 23 de abril de 1963 e contou 
com a presença de várias categorias de trabalhadores da cidade que após o comício, saíram em passeata 
pelas ruas da cidade. APERJ. Divisão de Ordem Política e Social (DOPS). Prontuário de Badger Teixeira 
da Silveira. PRONT. RJ. 21876. 
902 Segundo Oswaldo José Vicente, o acordo com Tenório Cavalcanti foi mais vantajoso para o PCB. 
Através dele, o PST cederia duas vagas aos comunistas para concorrerem à deputação estadual, além de 
fornecer apoio financeiro para a campanha do partido e ainda a garantia de que o PCB participaria do 
governo. Cf. Brasil Nunca Mais (BNM). Depoimento de Oswaldo José Vicente. Op. cit. Apesar de 
Tenório ter buscado se aproximar dos movimentos de trabalhadores (sobretudo camponeses), o apoio a 
ele gerou pressões da base, tal como nos relata José da Paixão: “Eu fui terminantemente contra a questão 
do Tenório Cavalcanti. Eu achei que ele era um bandido e não tinha que ter nós, comunistas, perto. E 
inclusive nós estávamos rompendo com a Frente Única, que era o Badger Silveira, que era o candidato. 
Que era um cara talvez inexpressivo, ele era do PTB e tal, mas eu acatei, fui pedir voto. Eu lembro que eu 
fui pedir voto para uma pessoa que sempre votava com a gente, ele disse assim, mas vocês, apoiarem um 
bandido, um marginal. E eu fiquei um pouco sem ação porque o cara tava cheio de razões, mas a gente 
fez campanha, porque a gente tinha disciplina”. Cf. PAIXÃO, José Muniz da. Op. cit. 
903 GRYNSZPAN, Mario. Mobilização camponesa e competição política no estado do Rio de Janeiro 
(1950-1964). Op. cit. p. 250. 
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campo, Badger levou adiante projetos de educação – como o Plano Piloto de 

Alfabetização – iniciados ainda na gestão do seu irmão, bem como conseguiu finalizar o 

Plano de Eletrificação do Estado, que veio a centralizar em uma única administração o 

serviço de fornecimento de energia elétrica no estado do Rio904.  

 Como aliado político de João Goulart, Badger da Silveira esteve ao lado do 

presidente na campanha pelo fim do parlamentarismo e o apoiou até o último instante 

antes do Golpe de 1964905. Durante o seu governo, a “França Livre” de Niterói 

vivenciou momentos de grande expressividade política, protagonizada por trabalhadores 

e movimentos sociais.  

 No dia 25 de março de 1964, o 42º aniversário do PCB foi comemorado no 

Teatro Municipal de Niterói. Na ocasião, Astrogildo Pereira, um dos fundadores do 

partido, discursou para uma audiência de centenas de pessoas. De acordo com o 

investigador que acompanhava a solenidade, o velho militante declarou: “o PCB está 

numa situação privilegiada, dominando totalmente, nos campos, nas indústrias, nos 

colégios, nas repartições estaduais, não há probabilidade do PCB perder”906. Seis dias 

depois, uma ditadura civil-militar foi instalada no país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
904 Badger Teixeira da Silveira (verbete). In: ABREU, Alzira Alves de et al. (coords). Dicionário 
Histórico-Biográfico Brasileiro (DHBB). Op. cit. 
905 Idem. 
906 APERJ. Divisão de Ordem Política e Social (DOPS). Prontuário de Afonso Celso Nogueira Monteiro. 
PRONT. RJ. 20.918. 
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Considerações Finais 

 

Em depoimento concedido a Comissão da Verdade de Niterói (CVN)907, José 

Gonçalves relata que em 7 de abril de 1964, após os operários navais retornarem da 

greve decretada imediatamente após a eclosão do golpe de estado de 31 de março, ele e 

seus companheiros foram surpreendidos por um pelotão de fuzileiros navais que 

cercavam a Ilha do Mocanguê. “Tinha mais fuzileiros navais que operários”, relembra. 

Pelo autofalante, uma voz ordenava que ninguém fosse trabalhar. Conduzidos até os 

seus armários, vigiados por soldados armados, os trabalhadores receberam ordens para 

abri-los a fim de que fossem revistados. As 15h30min, após o almoço, José Gonçalves e 

mais dois companheiros foram presos e conduzidos até o porão de um dos navios 

aportados no cais. Finda a jornada de trabalho, os três foram levados para dentro da 

empresa onde sofreram torturas psicológicas, entre as quais, a simulação de 

fuzilamento. A partir daí, foi uma sucessão de prisões: Centro de Armamento da 

Marinha (CAM), DOPS de Niterói, Estádio Caio Martins, CAM novamente. 

 José Gonçalves, que não era filiado a nenhum partido político e atuava como 

delegado sindical de base relata que não tinha qualquer relação com a direção do 

Sindicato dos Operários Navais. Como delegado sindical e operário naval, comparecia 

as assembleias, votava nas eleições sindicais, participava das greves, mas não tinha 

qualquer vínculo com as suas lideranças. A sua prisão logo nos primeiros dias do 

governo ditatorial, assim como de milhares trabalhadores do país que passaram por 

situações semelhantes, revelam o quanto combater a “temida” “República Sindicalista” 

configurava um dos alvos preferenciais do governo ditatorial908.  

Após ser solto, depois de passar por torturas e privações de água e comida, José 

foi novamente conduzido ao CAM. Desta vez, ele conta que foi confundido com o seu 

homônimo e presidente do Sindicato dos Vidreiros de Niterói e São Gonçalo: “Tinha 

                                                           
907 CVN. Relatório do depoimento de José Gonçalves. 30/4/2014. Entrevistadores: Eduardo Beniacar 
(comissionado) e Francisco Julião (estagiário). Documento gentilmente cedido pelo pesquisador Gabriel 
Cerqueira da CVN. 
908 O capitão da Marinha Mercante Emílio Bonfante Demaria conta que em sua primeira noite na prisão, 
operários e camponeses foram os primeiros a serem torturados: “A heroica resistência desses três 
companheiros poupando-me e ao Álvaro (também operário naval) de sermos torturados, mesmo porque, 
nesta altura já havia uma ordem para nos transferir outra vez de prisão”. Bonfante Demaria, que havia 
sido indicado para assumir a presidência da Federação dos Marítimos pelos trabalhadores durante a greve 
de 1953, ficou meses preso e ao longo de seu período de prisão, também foi barbaramente torturado. 
Brasil Nunca Mais (BNM). Depoimento de Emílio Bonfante Demaria (publicado em livro; s/ referências). 
18/3/1965. 
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um líder sindical de uma vidreira aqui de Neves, chamado José Gonçalves. Ele teve em 

Cuba, teve na Rússia... E o processo desse José Gonçalves foi todo parar nas minhas 

costas, que eu tinha ido em Cuba, que eu tinha ido na Rússia”. Em Niterói, onde a força 

do “perigo vermelho” provocava relatórios alarmistas por parte dos agentes do DOPS 

desde meados dos anos 1940, o combate aos “agentes a serviço de Moscou” era mais do 

que nunca, uma questão de “Segurança Nacional”. 

 Não era apenas os agentes da polícia política que se escandalizavam com a 

atuação de comunistas, sindicalistas e trabalhadores na chamada “França Livre”. O 

Comando Revolucionário do Estado do Rio, entidade constituída “por civis e 

militares”909, enviou ao novo governo uma nota explicando porque seria escandaloso 

manter Badger da Silveira à frente da governadoria fluminense depois da “Revolução”. 

Para eles: “não merece contemplação quem transformou o estado do Rio na base 

principal da mazurca que incendiaria o Brasil, se a Revolução Democrática não varresse 

a insânia subversiva que conduziria a nossa pátria para o comunismo” 910. Assinaram: 

Antonio Schuler, padre Menceslau Valiukevicius, Otávio Denys e Altivo Linhares. O 

penúltimo, era o pai do ex Ministro da Guerra que havia tentado impedir a posse de 

João Goulart na presidência em 1961, Olynto Denys; e o último, era um político do PSD 

que havia sido prefeito de Niterói nomeado por Amaral Peixoto em 1953, quando 

Niterói ainda não tinha recuperado a sua autonomia.  

Além deste, o Comando Supremo das Organizações Anticomunistas do Estado 

do Rio – organismo em atividade na capital fluminense desde o início da década de 

1950 – buscou dar a sua contribuição aos militares enviando uma lista nominal de todos 

“os militantes do extinto ‘de juro’ Partido Comunista do Brasil” que se apresentaram 

candidatos nas eleições de 1954, 1958 e 1962, mas que não tiveram as suas candidaturas 

homologadas graças ao pedido de impugnação feita por eles junto ao Tribunal Regional 

Eleitoral911.  

Imediatamente após o Golpe de 31 de março 1964, os trabalhadores de Niterói 

sofreram dura repressão por parte do novo regime. Além das prisões e demissões912, as 

                                                           
909 O documento data de 28/4/1964. APERJ. Divisão de Ordem Política e Social (DOPS). Prontuário de 
Badger Teixeira da Silveira. Op. cit.  
910 Idem. 
911 Era presidente desta entidade Joaquim Miguel Vieira Ferreira – o “Joaquim Metralha” – e o seu irmão 
Vicente Amar. APERJ. Divisão de Ordem Política e Social (DOPS). Prontuário de Afonso Celso 
Nogueira Monteiro. Op. cit.  
912 Na documentação que coletamos no APERJ e na base de dados do BNM, identificamos que foram 
demitidos e/ou exonerados das empresas em que trabalhavam: Emilio Bonfante Demaria (Cia. Costeira), 
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suas entidades de classe foram fechadas e invadidas – como foi o caso do Sindicato dos 

Operários Navais – e em questão de meses ou até dias, suas direções foram destituídas e 

foram nomeados interventores em seu lugar913.  

Tratando-se de um local onde o movimento sindical e comunista teve uma forte 

presença, Niterói – o “planaltinho” como chamou o jornal Última Hora914 certa vez, 

destacou-se como um lócus importante na experiência de lutas dos trabalhadores no 

cenário pré-1964. Além disso, a capital fluminense – a despeito do seu “complexo de 

inferioridade” jamais superado ante a cidade do Rio de Janeiro – acabou se tornando um 

importante “laboratório” da política nacional, principalmente durante os governos de 

Getúlio Vargas, Eurico Dutra e João Goulart.   

No que diz respeito aos dois governos de Getúlio Vargas, se por um lado as 

relações políticas e de parentesco deste com Amaral Peixoto tiveram influência na 

construção de um Estado Novo em escala reduzida na cidade de Niterói, por outro, o 

interventor fluminense desejava imprimir as suas marcas no estado e com isso, através 

de uma série de iniciativas no campo educacional e assistencial, lançou as bases para o 

que denominamos aqui de amaralismo trabalhista. Essa versão do trabalhismo 

elaborada não apenas por Ernani, mas também por Alzira do Amaral Peixoto, no 

entanto, não foi uma cópia fiel do trabalhismo “inventado” por Vargas em escala 

nacional. Ele teve menos lugar no corporativismo sindical e mais no intervencionismo 

estatal. Intervencionismo este, que se manifestou não apenas na esfera social, mas 

também na área econômica, tanto através do estímulo à industrialização no estado, 

quanto por meio da sua atuação na Comissão de Mobilização Econômica que cumpriu 

                                                                                                                                                                          

Domício José da Costa (SERVE), Aristóteles Miranda (Cia. Leopoldina Railway) e Mario Ribeiro 
Serafim (SERVE). 
913 Segundo levantamento feito pela pesquisadora Claudiane Torres, 12 as entidades localizadas na cidade 
de Niterói sofreram intervenção ainda no ano de 1964: Federação dos Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado do Rio de Janeiro; Sindicato dos Condutores de 
Veículos Rodoviários e Anexos de Niterói; Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Carris Urbanos 
Trolley-Bus e Cabos Aéreos de Niterói; - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de panificação e 
Confeitaria, do Trigo, Milho, e Mandioca, de Massas Alimentícias e Biscoitos e de Produtos de Cacau e 
Balas de Niterói; Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Hidroelétrica de Niterói; - 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Niterói; - Sindicato dos 
Estivadores de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí; Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Niterói. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas e Mecânicas e de Material 
Elétrico de Niterói; Sindicato dos Oficiais de Barbeiros, Cabeleireiros e Similares de Niterói e São 
Gonçalo; Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Niterói e São Gonçalo; Sindicato dos 
Empregados no Comércio de Niterói. Cf. SILVA, Claudiane Torres. O Tribunal Regional do Trabalho na 
cidade do Rio de Janeiro durante a ditadura civil-militar (1964-1979). CPDOC/FGV: Rio de Janeiro, 
2015. Tese de Doutorado. P. 195-196. 
914 Última Hora, 13/9/1961. 
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um papel – se não efetivo – ao menos simbólico combate aos “altistas de preços” e 

“traidores da pátria” durante a 2ª Guerra.  

O apelo nacionalista – que não configurava propriamente um traço no perfil 

político de Amaral Peixoto – mas que foi evocado por ele e por seus auxiliares para os 

combates no front interno, acabou contribuindo por um lado, para ampliar o debate 

político em torno do tema da carestia e por outro, para abrir espaços de atuação– ainda 

que restritos – em pleno regime ditatorial. Aquela mobilização sindical e estudantil em 

torno da entrada do Brasil na guerra funcionou como uma espécie de “ensaio geral” para 

as lutas que seriam protagonizadas por esses atores políticos no pós-1945. A partir desta 

data, as lutas por eleições livres, Constituinte, democracia e também esgoto, moradia, 

salário e contra a carestia, formaram uma “onda” de participação política que nem 

mesmo o cerco repressivo acionado com força durante o governo Dutra, foi capaz de 

arrefecer por completo. 

No governo Dutra, aliás, o “planaltinho” da capital fluminense mais uma vez, 

esteve imbricado com as disputas que travaram no plano nacional. Edmundo de Macedo 

Soares, candidato da unanimidade – mobilizando até os votos dos comunistas – foi pivô 

da crise interna do PSD fluminense em termos muito parecidos em que se processavam 

as disputas entre as correntes políticas dentro do PTB, ou seja, entre aqueles que 

apoiavam Dutra e aqueles que eram contrários a ele. A simbiose entre as duas siglas no 

estado do Rio mostrou-se nítida quando pessedistas resolveram migrar para o PTB nesta 

e em outras ocasiões mobilizados em primeiro lugar, pela figura política de Getúlio 

Vargas e em um segundo plano, de Amaral Peixoto.   

Outro elemento que inseriu a velha província dentro de uma escala de debates 

nacional – e até internacional – foi a forte atuação do PCB em Niterói. Em um contexto 

marcado pela Guerra Fria os comunistas fluminenses conseguiram mobilizar 

trabalhadores para articularem greves em um momento completamente desfavorável 

para tal, colocando desta maneira, o estado do Rio na mira do Serviço Secreto do 

Departamento Federal de Segurança Pública. Afinal, se Macedo Soares era sobre vários 

aspectos, o espelho de Dutra em escala estadual, o seu anticomunismo – no entender da 

polícia política – estava deixando a desejar.  

Além disso, é importante salientar o quanto este momento significou para o PCB 

e para os trabalhadores fluminenses. Após a cassação do registro do partido comunista, 

da perda dos mandatos de seis parlamentares eleitos pela sigla e da intervenção 

governamental nos sindicatos, o PCB passou a ter atuação ainda maior junto às bases 
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operárias. Essa experiência novamente clandestina animado por um ciclo de 

experiências grevistas – talvez de proporções inesperadas – forjou um repertório de 

lutas coletivas que, se não representou um crescimento numérico da militância do 

partido (não dispomos de dados para fazer tal afirmação), significou um 

aprofundamento das relações do partido com o movimento organizado de trabalhadores. 

No segundo governo Vargas – e no segundo governo de Amaral Peixoto – 

algumas incongruências foram verificadas entre o trabalhismo varguista e o amaralismo 

trabalhista.  Este, que já vinha convalescendo diante de algumas posturas tomadas por 

Amaral Peixoto e que iam de encontro a um movimento nacional-reformista que seguia 

em escala crescente e exigia mudanças urgentes no país, veio a falecer junto com 

Vargas. Se não veio a morrer por completo, acabou reencarnando em outro sucessor 

político: Roberto Silveira. Este, que paradoxalmente veio a renascer após o falecimento 

de seu maior líder, conseguiu um grande feito antes mesmo que o PTB nacional – que 

seguia em escala ascendente – tivesse a chance de fazê-lo: eleger-se a partir de uma 

agenda nacional-reformista.  

Logicamente que a ampla aliança heterogênea que foi lançada pela candidatura 

de Roberto Silveira também contribuiu para a sua vitória eleitoral. E ele sabia disso.  

Sabia também que o seu futuro político dependeria do governo que faria à frente do 

executivo fluminense. E ao procurar fazê-lo de acordo com a plataforma política que o 

elegeu, não apenas Roberto Silveira passaria a ter maior projeção política, mas também 

o PTB fluminense, que passou a integrar novos correligionários em suas fileiras – 

inclusive comunistas. Sobrevivendo politicamente após a sua morte, Roberto Silveira 

ainda fez como sucessor o seu irmão Badger da Silveira. 

Porém, ainda que alianças tenham sido importantes para sustentar candidaturas e 

bons governos tenham sido fundamentais para conferir-lhe legitimidade, é importante 

salientar que Roberto Silveira não teria sido eleito com uma agenda reformista se não 

fosse pelas pautas colocadas por diversos setores da sociedade fluminense – 

notadamente pelos trabalhadores. Estes, que vinham cada vez mais desempenhando um 

papel central na cena política brasileira, organizando-se em sindicatos, associações, 

congressos sindicais, mas também atuando nos espaços públicos – seja através de 

comícios, passeatas ou motins – notabilizavam-se como coautores fundamentais – até 

mesmo centrais – de uma agenda política que buscava pautar as bases do 

desenvolvimentismo brasileiro. E essas bases encontravam lugar não apenas na 

valorização das riquezas nacionais e do desenvolvimento da indústria nacional; elas 
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buscavam também pensar formas de garantir uma distribuição mais equitativa destas 

riquezas. A politização da carestia e todas as discussões em torno de preços e salários 

feitas em comissões sindicais, mesas redondas e também passeatas, comícios e greves 

ocupou um lugar central neste debate.       

A partir de um estudo espacialmente localizado, buscamos lançar luz sob alguns 

debates que podem ser tomados e dentro de uma perspectiva multiescalar. Começando 

pelas experiências migratórias ocorridas em menor escala (e não apenas internacionais 

ou interestaduais), passando pela experiência dos migrantes rurais nas cidades, a entrada 

do Brasil na guerra, a carestia e a alta do custo de vida, a relação entre o PCB e os 

trabalhadores, a importância do nacionalismo para movimentos de massa no Brasil, a 

relação entre o PCB e o nacionalismo, a aliança entre trabalhistas e comunistas, o 

impacto do Golpe de 1964 nos trabalhadores, entre outros assuntos, procuramos, sempre 

que possível, dialogar com outras redes para além das “locais”. E se por um lado, a 

pesquisa sobre trabalhadores em Niterói nos conduziram para esse caminho de análise; 

por outro, ela também nos apontou as suas especificidades. Capital vizinha ao Distrito 

Federal, Niterói certamente sofreu influência da “capitalidade” que a cidade do Rio de 

Janeiro exercia. Por outro lado, a capital fluminense também trilhou os seus próprios 

caminhos resultantes das escolhas e experiências de seus habitantes.  
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